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É com imensa honra que recebo o convite do Dr. MARCELO MOREIRA DOS
SANTOS - Promotor de Justiça Titular da Promotoria do Meio Ambiente, Conflitos
Agrários, Habitação (PRODEMAC) e Coordenador do Centro de Apoio Operacional do
Meio Ambiente (CAO AMBIENTAL) do MPAP. Doutorando em Ciência Jurídico-Política
pela Universidade de Lisboa. Mestre em Desenvolvimento Regional e Professor
Assistente de Direito Ambiental da Universidade Federal do Amapá - para prefaciar o
e-book Legislação Ambiental do Estado do Amapá, coletânea 01, organizado em
parceria com a servidora Mariana Zanatta Dória – Graduada em Direito, com Pósgraduação em Processo Civil – Analista Ministerial (Direito) e Chefe de Secretaria do
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente.
Este livro digital é o resultado do trabalho incansável deste nobre amigo e de
sua valiosa equipe, que compartilham seus conhecimentos e experiências construídos
frente as mais diversas formas de demandas e aplicação do regramento adequado, em
busca de respostas que possam restabelecer ou estabelecer relações ecologicamente
saudáveis, tanto individual quanto coletivamente, com o meio ambiente, bem como
em relação a defesa deste.
Ao leitor, está sendo oferecida a oportunidade de refletir sobre as estruturas
metodológicas a que se pode aferir “os diferentes espectros jurídicos, regulatórios de
governança ambiental do Estado do Amapá”, bem colocados pelos organizadores deste
e-book em sua introdução. O livro tem como diferencial a organização e compilação
de toda a Legislação Ambiental do Estado do Amapá, a partir da promulgação da
Constituição Estadual de 20.12.1991, de forma cronológica contendo a Constituição
Estadual, leis complementares, leis ordinárias, códigos de proteção ambiental do Estado
do Amapá e decretos estaduais.
Este ebook, iniciativa louvável, contribuirá para o conhecimento e aplicação
prática das normas ambientais existentes no Estado do Amapá, caracterizando-se como
um instrumento precioso de pesquisa para membros e servidores do MPAP, outros
integrantes do sistema de justiça, profissionais da área, professores, estudantes e a
sociedade em geral.
Judith Gonçalves Teles
Procuradora de Justiça e Coordenadora Geral
dos Centros de Apoio Operacional do MPAP
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Marcelo Moreira dos Santos1

A publicação desta coletânea da legislação ambiental do Estado do Amapá tem
o objetivo dar conhecimento, de modo organizado, do conjunto de regras jurídicas que
integram formalmente o atual sistema normativo local nesse domínio. Foram
organizados cronologicamente a partir da Constituição Estadual, de 1992, tendo em
vista que, somente com sua promulgação, iniciou-se o pleno exercício da competência
federativa formal e autonomia política do Estado do Amapá.
Conhecer as regras, sem dúvida, é um passo para melhorar o nível de
participação da sociedade e de defesa do meio ambiente. É conveniente que se tenha
consciência que o surgimento das leis ambientais, no sentido atualmente proposto,
remonta ao final dos anos 1960, com a criação das agências ambientais nos Estados
Unidos e, logo depois, Canadá e Reino Unido. No Brasil, após sua participação na
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo (1972),
foi estruturada a Política Nacional de Meio Ambiente, por meio da Lei nº 6.938, de 1981,
dando-se início a uma regulação direta e específica do meio ambiente.
Casos há, no entanto, em que se reconhece em textos normativos de períodos
anteriores, uma vontade implícita de proteção a determinados recursos naturais, de
maior utilidade antrópica2. Como por exemplo, na Lei que proibiu o corte do pau-brasil,
no Código de Caça, no Código de Pesca. No entanto, foi a constatação dos impactos

1

Coordenador do Centro de Apoio Operacional Ambiental. Promotoria de Justiça de Meio Ambiente e Conflitos
Agrários de Macapá. Doutorando em Ciência Jurídico-Política da Universidade de Lisboa. Mestre em
Desenvolvimento Regional. Professor Assistente de Direito Ambiental da Universidade Federal do Amapá.
2
Sarlet e Fensterseifer (2014) Wainer (1999) com subsídios históricos sobre o faseamento da legislação ambiental
brasileira.
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globais e, portanto, de fenômenos que superam as fronteiras dos estados nacionais que
resultou no surgimento desse novo ramo jurídico. A legislação ambiental estadual
reflete, pois, a relação da sociedade com a natureza e o desenvolvimento do Direito
Ambiental a partir desse período, em que as intervenções regulatórias locais se
confundem, indiretamente, com as preocupações globais.
Observa-se, desde a Constituição do Estado do Amapá uma gradual
transformação na legística formal e material 3. Enquanto técnica legislativa, observa-se
que vem-se tratando a construção das leis a partir de parâmetros e métodos mais
profissionais e transparentes. No estado do Amapá, vige a Lei Complementar nº 24, de
8 de janeiro de 2004 que disciplina a elaboração normativa no âmbito local (AMAPÁ,
2004). Melhorar a qualidade da legislação4, inclusive com o reconhecimento de sua
inserção no condomínio federalista formal tem sido um elemento levado em
consideração pela política legislativa em todo mundo, com impactos também na
legislação ambiental estadual.
No entanto, tem sido em relação ao seu conteúdo material que as
transformações da legislação ambiental se tornam perceptíveis e preocupantes. Desde
o dramático surgimento do Direito Ambiental, movido pela consciência dos danos e
riscos que repercutem no presente e futuro da humanidade (“despertar ecológico,
segundo Alexander Kiss), as regras ambientais, organizadas em torno de pretensões,
interesses e valores específicos, têm sido identificadas em diferentes fases

3

O manual de redação parlamentar da Assembleia Legislativa de MINAS gerais conceitua legística como o
“conjunto de conhecimentos relativos ao processo de concepção e elaboração de leis. Tem como objeto aprimorar
a produção legislativa e garantir a eficiência das normas editadas, promover a segurança jurídica e facilitar o acesso
e a adesão da população à legislação” (MINAS GERAIS, 2013, p. 354). Sobre legística, confira-se: SILVEIRA,
João Tiago. Problemas habituais de legística na preparação e redação de leis e regulamentos. Revista Eletrônica
de Direito Público: e-publica, v. 5, n. 3, Lisboa, dezembro, 2018, (134-158). Disponível http://www.epublica=.pt/volumes/v5n3/pdf/a11n3v5_0.pdf; SOARES, Fabiana de Meneses. Cristiane Silva Kaitel. Ester
Külkamp Eyng Prete (org.). Estudos em Legística. Florianópolis: Tribo da Ilha, 2019; SOARES, Fabiana de
Meneses. Teoria da legislação: formação e conhecimento da lei na idade tecnológica. Porto Alegre: Sérgio Fabris
Editor, 2004; WINTGENS, Luc J. Legisprudencia como una nueva teoría de la legislación. Doxa: Cuadernos de
Filosofía del Derecho, n. 26, p. 261-287, 2003.
4
Sobre o tema escrevemos “Melhorar a Legislação Ambiental” (ainda no prelo). Na oportunidade concluímos que
“a legística, material ou formal, nesse cenário amplo e profundo, vem-se apresentando como uma racionalidade
otimizada da produção normativa, não apenas preocupada com os conflitos normativos, mas com a coerência
sistêmica, com os custos econômicos e sociais da implementação, com a linguagem, com os impactos em todo o
ciclo de produção legislativa e, principalmente, com a sua perspectiva democrática. Ao mesmo tempo, a legística
tem preocupações com a função, com o alcance e com a institucionalização da lei”.
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metodológicas que refletem seus instrumentos e tendências.
Neil Gunningham e Cameron Holley (2016), considerando o pensamento jurídico
e regulatório no domínio ambiental, entre os anos 1970 e 2010, indicam três dimensões
evolutivas da legislação: a) a fase do comando-controle; b) a fase dos instrumentos
econômicos e iniciativas particulares voluntárias; c) a fase de regulação pluralista e
baseada em novas tecnologias. A essas estruturas metodológicas pode-se cotejar os
diferentes espectros jurídicos, regulatórios de governança ambiental do Estado do
Amapá.
A primeira fase está relacionada a dois aspectos interligados: o reconhecimento
da soberania sobre os recursos ambientais e o dever estatal de proteção. O direito dos
povos a autodeterminação, já fora fortemente consagrado na Carta das Nações Unidas5
e foi elevada à condição de relação internacional da República Federativa Brasileira (art.
4º, III), objetivando o desenvolvimento pacífico nas relações estatais. Inter-relacionada
a esse direito, a soberania sobre os recursos naturais foi expressamente reconhecida no
Princípio 21 da Declaração de Estocolmo (ONU, 1972) 6, no art. 3º, da Convenção da
Diversidade Biológica (ONU, 1992) 7 e na Resolução 1803 (XVIII), da Assembleia Geral
das Nações Unidas, de 1962. Confirma-se o direito soberano e permanente dos estados
nacionais em relação aos seus próprios recursos, conforme políticas ambientais e nos
limites de suas jurisdições8.
Decorre desse direito patrimonial-territorial o dever de proteção e fiscalização
dos recursos que, no Direito Internacional Público ganhou interpretação adequada na
Opinião Consultiva n° 23/17, de 15 de novembro de 2017, emitida pela Corte

Art. 1, 2: “Desenvolver relações amistosas entre as nações, baseadas no respeito ao princípio de igualdade de
direitos e de autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas apropriadas ao fortalecimento da paz universal”
(disponível https://nacoesunidas.org/carta/cap1/; acesso: 14.07.2020).
6
“ Em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de direito internacional, os Estados têm o
direito soberano de explorar seus próprios recursos em aplicação de sua própria política ambiental e a obrigação de
assegurar-se de que as atividades que se levem a cabo, dentro de sua jurisdição, ou sob seu controle, não
prejudiquem o meio ambiente de outros Estados ou de zonas situadas fora de toda jurisdição nacional”.
7
“Os Estados, em conformidade com a Carta das Nações Unidas e com os princípios de Direito Internacional, têm
o direito soberano de explorar seus próprios recursos segundo suas políticas ambientais, e a responsabilidade de
assegurar que atividades sob sua jurisdição ou controle não causem dano ao meio ambiente de outros Estados ou
de áreas além dos limites da jurisdição nacional”.
8
Obviamente, a efetividade plena do direito soberano aos recursos naturais é relativizada por outros elementos, de
ordem política, econômica e jurídica cuja análise foge ao nosso objetivo.
5
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Interamericana de Direitos Humanos (CIDH, 2017). O estado tem o dever de proteger o
bem comum, de adotar as medidas necessárias para combater as ofensas a sua
integridade, prevenir danos e riscos e responsabilizar os seus causadores/poluidores. A
legislação ambiental, sob esse aspecto, é baseada na definição de limites (comando) e
aplicação de penalidades aos que ultrapassam seu âmbito regulamentar (controle).
Alguns instrumentos administrativo-ambientais, previstos na legislação do
Estado do Amapá assumem a perspectiva do comando-controle: fixação de padrões e
parâmetros, penalidades administrativas, fiscalização, licenciamento ambiental,
unidades de conservação estadual, limites para agrotóxicos, resíduos tóxicos ou
perigosos, proibição de deposição de resíduos nucleares e pneus usados no território.
Apesar das críticas pelos elevados custos e excessos (HODGES, 1997), a atuação estatal,
pelos instrumentos de comando-controle, é fundamental para a proteção do meio
ambiente e a segurança jurídica.
A segunda fase considera a oposição à forte intervenção do Estado e na adoção
de uma mentalidade alinhada com correntes econômicas neoliberais e na adoção de
instrumentos regulatórios econômicos (GUNNINGHAM e HOLLEY, 2016, p. 276). A
compensação por externalidades negativas passou a ter aplicação na adoção de regras
que previam, por exemplo, incentivos creditícios e fiscais à produção econômica mais
favorável ou amiga do meio ambiente ou na previsão de impostos, subsídios,
compensações e pagamento por serviços ambientais, denominados de modelos capand-trade. Deste modo, os instrumentos econômicos 9 passaram a ser incorporados no
direito brasileiro como estratégia de política ambiental.
Obviamente

que,

esses

instrumentos

também

sofrem

críticas

pela

impossibilidade de, isoladamente, reduzirem os danos e riscos sobre o meio ambiente
ou, em contrapartida, de prestigiarem somente recursos ou parcelas dos bens
ambientais que resultem ou possam resultar em ganhos econômicos em horizontes
mais próximos. Essa mentalidade tem resultado em mecanismos excludentes de
negociações ambientais ou em regras jurídicas frustradas pela ausência de informações
9

Sobre os instrumentos econômicos e sua relação com a proteção ambiental, confira-se na produção teórica
nacional: Nusdeo e Trennepohl (2019), Nusdeo (2018) e Mota (2000).
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estratégicas (como, por exemplo, o que poderia ocorrer com a fauna ictiológica nos
empreendimentos das hidrelétricas em rios amazônicos) ou pela assimetria técnica e
informacional das partes (como no caso da negociação do acesso aos recursos
genéticos pela grande indústria química em face de comunidades tradicionais e povos
indígenas)10.
Essa segunda fase tem dominado a cena em alguns instrumentos regulatórios
elaborados pelo legislador estadual, principalmente no que se refere à elaboração de
políticas de tributação ecológica, na adoção de instrumentos contratuais para o aceso
a recursos da biodiversidade, no incentivo à política de reciclagem e na criação de um
mercado de carbono, com vistas a escala internacionalizada. Mas, além desses
instrumentos diretos, há previsão de mecanismos econômicos que avançam sobre
instrumentos tradicionais do comando-controle. É o caso das tentativas de
reformulação da legislação sobre o licenciamento ambiental, flexibilizando as regras
para determinada categoria econômica11; ou da adoção de planos de manejo
comunitário, com certificação por parceiros internacionais 12. Neste último caso, embora
não seja objeto de lei estadual específica, o Protocolo Comunitário do Bailique, com a
certificação pelo FSC (Forest Stewardship Council) para o açaí (Euterpe Euleracea) ilustra
essa abordagem de regulação flexível, em que não há o controle exclusivo e absoluto
do Estado e em que o mercado e a sociedade contribuem igualmente para a formulação
dos instrumentos que disciplinam usos e conservação da natureza.
Essas duas primeiras fases em que predominam os instrumentos regulatórios de
comando-controle e econômicos, isolada ou integradamente, não se encontram
desconectados, como fases sucessivas e independentes. Muito pelo contrário. Há
imbricação desses instrumentos legislativos e, mesmo que se considere a hipótese uma
10

Santos (2016) refere-se a assimetria de informações no caso do acesso a recurso genético do breu-branco, na
região rural amazônica.
11
O caso, por exemplo, das Leis Complementares nº 70/2012 e 91/2015, que criaram a Licença Ambiental Única
(LAU) com dispensa de vistoria e sem necessidade de projetos executivos que indicassem os impactos sociais e
ambientais de empreendimentos agrosilvopastoris, julgados inconstitucionais em recente decisão do Supremo
Tribunal Federal (ADI nº 5475, Min. Carmen Lúcia, j. 17.04.2020).
12
Elaborado pela comunidade, com apoio do Grupo de Trabalho Amazônico – GTA, com base no Protocolo de
Nagoya, ratificado pelo Brasil em 2 de fevereiro de 2011 e conforme a “Metodologia para Construção de Protocolos
Comunitários: ciclos das oficinas e dos encontrões”. Disponível http://www.gta.org.br/wpcontent/uploads/2015/01/GTA_metodologia_ONLINE_PT1.pdf; acesso 12.07.2020.
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revisão rigorosa das leis estaduais, muitas de suas características iriam ser adotadas,
seja porque funcionam ou porque foram testadas e tiveram sua eficiência comprovada
na proteção do meio ambiente. Não se poderia abandonar por completo a fiscalização
ou o licenciamento ambiental, assim como não se pode excluir uma governança
ambiental racional por instrumentos econômicos.
Para o conhecimento e compreensão da legislação ambiental estadual, como se
encontra produzida até então, essas fases metodológicas dariam conta do recado –
digamos – epistemológico e simbólico, se considerarmos também essa dimensão de
aplicação normativa. São normas construídas para regular fatos pretéritos e que, apesar
de não possuírem uma boa integração sistemática interna, nem total compatibilidade
com o sistema normativo do condomínio federativo 13, dão suporte e ferramentas
mínimas para a atuação do Estado em favor da conservação do meio ambiente. Nesse
sentido, esta coletânea é uma fotografia que aponta para as experiências do passado
e, portanto, acabam por reconhecer uma posição legislativa periférica, em relação à
evolução do pluralismo regulatório das últimas décadas. É preciso considerar novas
tendências e avançar.
Gunningham e Holley (2016, p. 280) aponta para uma terceira fase metodológica
da legislação ambiental marcada pelo uso de novas tecnologias, seus usos para redução
de custos e acelaração das atividades estatais (fiscalização, monitoramento remoto,
relatório eletrônicos), de participação da sociedade (big-data, participação decisória via
smartsphones). A legislação inteligente (smart regulation) aponta para a tendência de
modelos híbridos que levem em conta cenários policêntricos de elaboração normativa,
nos quais governos, atores da sociedade local, nacional e internacional possam
participar na governança ambiental.
Ao pensarmos em revisão do quadro regulatório estadual, seja por intervenções
pontuais, capazes de aprofundar a fragmentação sistêmica já existente, ou com o
emprego de técnicas de legística material e formal, como tem sido a pretensão

13

Uma análise mais detalhada da relação entre a legislação ambiental estadual e os limites da competência
federativa legislativa em: CEI, Ivana e SANTOS, Marcelo (Direito Ambiental Estadual: o caso das leis ambientais
do Amapá, no prelo) .
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metodológica apresentada recentemente pela equipe de revisão do Código de
Proteção Ambiental do Estado do Amapá14, é necessário que se considere novos
desafios e tendências de regulamentação ambiental e, ao mesmo tempo, o patrimônio
ambiental, cultural, social e econômico da Amazônia, tendo o Amapá a posição
geográfica de guardião setentrional do rio Amazonas, de sua calha norte estuarina e
de parte da costa oceânica da Amazônia Azul.
Apesar das forças superlativas da Amazônia, o Amapá não fica imune às
incertezas do Antropoceno e aos modelos econômicos de matriz exportadora, que
implicam em transformações imprevisíveis e não refletidas, necessariamente, no texto
das regras jurídicas. Percebem-se alterações significativas em sua paisagem urbana e
rural, com a implantação de novas tecnologias produtivas e dinâmicas econômicas. Por
outro lado, prestigia-se o discurso de valorização da sociobiodiversidade amazônica,
inclusive nas plataformas internacionais de bionegócio.
Diante desses dilemas, cada vez mais presentes no debate nacional e regional,
que cenários podemos esperar para uma legislação ambiental, em nível local, que
contemple igualmente todas essas riquezas, reais e simbólicas? Dentre os desafios a
serem enfrentados, deparamo-nos com uma crise legislativa que se bifurca entre uma
exagerada produção legislativa (quantitativa) e perda de confiança na lei como fonte
exclusiva de ordenamento social. Em um ciclo vicioso, a produção legislativa exagerada,
sem visão estratégica, resulta em redução de confiança na lei, enquanto guia de
comportamentos sociais, levando a novos conflitos, novas leis e renovada perda de
confiança.
Também é relevante compreendermos o que se entende por meio ambiente, no
rico debate em torno das palavras que carregam o sentido de Direito Ambiental. O que
se diz na legislação quando se diz meio ambiente? As palavras distintas, empregadas
em fórmulas diversas, referem-se a direito ambiental, direito do ambiente, direito

14

A convocatória de trabalho e solicitação de indicação de membros da Comissão de Revisão do Código Ambiental
do Estado do Amapá foi objeto do Ofício-Circular nª 001/2020-GAB-SEMA, indicando como etapas de trabalho:
“1) Iniciação e planejamento/diagnóstico; 2) Operacional: estudo técnico e produção normativa; 3) Operacional:
participação governamental e da sociedade civil; 4) Final: revisão técnica e encaminhamentos”.

12

ecológico, direito da natureza, direito do meio ambiente. Confunde-se com o seu
próprio objeto: ambiente ou meio ambiente em suas várias acepções (natural, urbano,
cultural, do trabalho).
Pode-se dizer do Direito Ambiental que, sendo uma expressão relativamente nova,
traz uma acepção semântica antiga. O cuidado com elementos da natureza existiu e
continua a fazer parte da condição humana em sua relação com a natureza. Em um
sentido pragmático, a expressão refere-se a um conjunto de normas que disciplina a
relação humana com o ambiente. Mas, a expressão ambiente ou meio ambiente tem
sido, em tempos modernos, como uma espécie de arena dos impactos negativos da
humanidade sobre a vida planetária.
Para além do conceito legal de meio ambiente 15, há uma referência semântica
implícita ao valor de preservação da vida presente na natureza. Direito ambiental
remete a uma diversidade de sentidos, sentimentos e ações que transitam entre
esperança, emoção, perspectivas de um mundo melhor, restrição à liberdade individual,
políticas públicas, limite ao desenvolvimento econômico e uma outra infinidade de
concepções empíricas que, aqui, não nos cabe inventariar. Dirá Michel Serres (2002) que
se trata de um direito camaleônico, onipresente em todos os eventos da vida social,
ainda que tendo os danos e riscos como motivo determinante para essa presença.
A essas questões – ritmo e conteúdo da produção legislativa - somam-se outros
desafios relevantes. Há novas demandas sociais por participação, marcadas por
desigualdades de acesso a novas tecnologias (pseudodemocracia digital); a revisão de
separações tradicionais entre mecanismos de direito público e privado (a tradicional
summa divisio) levando a adoção de instrumentos privados na proteção ambiental (a
contratualização do direito ambiental, por exemplo) ou da inclusão da proteção
ambiental como variável necessária no direito privado (função ambiental da
propriedade, responsabilidade ambiental, revisão das teorias do dano e do risco); o
crescimento de soluções negociadas em todas as fases e níveis da legislação, desde sua

Art. 3º, I, da Lei nº 6.938/1981: “meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
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gênese à busca de efetiva concretude; ou ainda nos desafios do pluralismo político e
social com reflexos em modelos de normas abertas ou, com maior indefinição de
conteúdo (soft-law, princípios).
Pensar a legislação ambiental em um cenário disruptivo e em meio a velocidade
dos tempos atuais, parece nos lançar em um pandemônio de forças conflituosas,
colidentes, e em um cipoal de novas tecnologias que, também elas, tem sua produção
exógena e carecem de importações, transplantes e ajustes à realidade local. Exige-se,
pois, uma retomada de valores que coloquem o ser humano em sua relação com a
natureza como o elemento primeiro da legislação ambiental.
Não se trata de uma luta entre preferências extremadas pelo antropocentrismo
ou ecocentrismo, nem de mera regularização de atividades econômicas por um poder
de política ambiental desvinculado dos reais impactos sobre as pessoas humanas e os
demais seres vivos (por vezes reconhecidos como sujeitos de direitos). É preciso levar
em conta a finitude, a passagem da vida (e pela vida) e os deveres éticos que todos
temos de não contribuir para a extinção de qualquer forma vivente.
Apesar dos muitos estudos que se referem a essa sexta extinção, impulsionada
pelos usos não racionais dos recursos naturais 16, tomo a liberdade de ilustrar esse
argumento da finitude com uma demonstração que meu filho caçula fez sobre o
surgimento do ser humano na história geológica do planeta17. Ele ficou de pé e abriu
os braços para me explicar que de uma mão a outra era a história da Terra. Todo o
espaço de uma mão, atravessando o braço, o tórax, o outro braço até a metade da outra
mão, corresponderia ao Cenozoico. No meio da outra mão apareceram os dinossauros,
extintos antes da metade dos dedos. O ser humano apareceu na ponta das suas
pequenas unhas e, com a ação de uma lixa, poderia desaparecer.
A humanidade é, em grande medida, autora dos desacertos e de sua própria
salvação. Como prefere Hans Jonas: responsável pela destruição apocalíptica da
integridade da essência da vida, o ser humano deve agir de acordo com um imperativo
16

Cf.: Santos (2019) quanto a extinção de recursos da agrobiodiversidade; Gillespie (2011, p. 47-76) com dados
estatísticos sobre a extinção da biodiversidade. Amado Gomes (2010, p. 16) refere-se a essas previsões como a
“maior extinção em massa desde os dinossauros”.
17
Sua interpretação do livro de Bill Bryson (Brevíssima história de quase tudo).
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categórico que se projeta numa responsabilidade voltada ao futuro: “age de modo a
que os efeitos da tua ação sejam compatíveis com uma vida autenticamente humana
na terra”. A questão ambiental exige ações individuais integradas coletivamente, tendo
em vista a ética para o futuro que freie a possibilidade real de perda da totalidade da
vida.
Maria da Glória Garcia (2015, p. 81) ressalta, a partir dessa corrente filosófica, que
a ética do futuro invoca a responsabilidade e, com isso coloca o Estado e suas políticas
em evidência, na medida em que “a dimensão política, não neutral, da ética do futuro,
que a todos implica, já resultava da ideia de que, como, na natureza em que o homem
se integra e onde procura preservar a essência da sua vida, tudo depende de tudo, o
agir ético se tem de assumir num campo vasto” que inclui o alargamento do horizonte
temporal da sua projeção. A ético do futuro implica na necessidade de repensar o
alcance o tempo dos impactos da legislação relacionadas, segundo Hans Jonas, aos
riscos apocalípticos.
A questão ambiental, mais que uma trincheira de lutas ideológicas, torna-se em
tentativa, preocupação, esforço de impedir que os modelos civilizacionais, decorrentes
da produção em massa, de novas conformações tecnológicas, resultem no
aniquilamento, parcial ou total, da vida e da sociedade que abriga. Eis a questão: tentar
disciplinar e impedir, por normas de conduta democráticas e inteligentes, que sejamos,
nós mesmos enquanto humanidade, a lixa que nos fará desaparecer da história
planetária. O equilíbrio ambiental começa com o nosso equilíbrio social, psicológico,
econômico, consumista, educacional. Toda a história de proteção ambiental é uma
busca por eliminar grandes injustiças entre os seres vivos, inclusive entre os próprios
membros da espécie humana.
Os riscos e circunstâncias do presente exigem uma atualização e inovação
legislativa que projete um futuro com qualidade ambiental e desenvolvimento
sustentável. Não apenas porque, os principais marcos legais estaduais sejam de um
período em que não utilizávamos dos recursos informacionais modernos, mas
principalmente para que situemos, como elemento central de suas estruturas formais,
15

o conteúdo de preservação e cuidado com uma relação equilibrada homem-natureza,
tendo as novas tecnologias como instrumento e não como fim. São imprescindíveis leis
ambientais baseadas em valores de equilíbrio, preservação de todas as formas de vida,
de diálogo democrático, de respeito à cultura amazônica e resguardo de nossa história,
onde ninguém, nem qualquer ser vivo, seja excluído de proteção e promoção.
Ainda que soe como utopia realizável (afinal, o direito é um dever-ser), a
legislação ambiental para o Amapá, vigente ou projetada, deve ter como fundamento
e elemento estruturante a preocupação com a relação homem-natureza, onde a vida
de qualquer das partes não implique no sacrifício da outra. Esse o papel de cada um,
enquanto intérprete de uma sociedade aberta de direito ambiental. A proteção
ambiental, na construção das soluções legislativas e na aplicação e interpretação de seu
conteúdo, confunde-se com o dever fundamental de cuidado intra e intergeracional, de
atenção a todas as formas de vida. A proteção da humanidade presente, mas também
futura, dependerá fortemente dessas medidas que tomamos hoje.
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CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ
PREÂMBULO
Nós, os primeiros Deputados Estaduais, representantes do povo amapaense, reunidos em
Assembleia Estadual Constituinte para instituir o ordenamento básico e reafirmar os valores que
fundamentam os objetivos e princípios da Constituição da República Federativa do Brasil,
invocando a proteção de Deus, inspirados no ideal de a todos garantir justiça, liberdade e bem
estar, promulgamos a CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º O Estado do Amapá, integrante da República Federativa do Brasil, rege-se por esta
Constituição e pelas Leis que adotar, observado os princípios da Constituição Federal, nos limites
de sua autonomia e no território sob sua jurisdição.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 1º Todo o poder emana do povo e será exercido por seus representantes eleitos, ou
diretamente, nos termos da Constituição Federal e desta Constituição.
§ 2º São Poderes do Estado, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e
o Judiciário.
§ 3º Salvo as exceções previstas nesta Constituição é vedado a qualquer dos Poderes delegar
atribuições, e quem for investido na função de um deles não poderá exercer a de outro.
Art. 2º São princípios fundamentais do Estado, dentre outros constantes, expressa ou
implicitamente na Constituição Federal, os seguintes:
I - o respeito à unidade da Federação, a esta Constituição, à Constituição Federal e à
inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais por elas estabelecidos;
II - a defesa dos direitos humanos;
III - defesa da igualdade;
IV - respeito aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
V - separação e livre exercícios dos Poderes;
VI - autonomia municipal;
VII - a defesa do meio ambiente e da qualidade da vida;
VIII - garantia da aplicação da justiça e da distribuição de rendas;
IX - nos processos administrativos, qualquer que seja seu objeto, observar-se-ão, entre outros
requisitos de validade, a igualdade entre os administradores, presteza nas decisões e o devido
processo legal e especialmente quanto à exigência da publicidade, do contraditório, da ampla
defesa e do despacho sempre fundamentado.
Art. 3º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
TÍTULO II - DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS
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Art. 4º É mantida a integridade territorial do Estado do Amapá que só poderá ser alterada
mediante aprovação de sua população, através de plebiscito, e pelo Congresso Nacional, por lei
complementar.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, nos termos do art. 5º
da Constituição Federal:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - Ninguém será privado do exercício de direito à saúde e à educação, ou por ele prejudicado,
nem dos serviços essenciais à saúde e à educação;
II - As autoridades competentes são obrigadas a tomar providências imediatas a pedido de
quem sofra ameaça à vida, à liberdade ou ao patrimônio, sob pena de responsabilidade;
III - As autoridade competentes garantirão a livre reunião e as manifestações pacíficas,
individuais e coletivas;
IV - Ninguém será prejudicado, discriminado ou sofrerá restrição ao exercício de atividade ou
prática de ato legítimo, em razão de litígio ou denúncia contra agentes do Poder Público;
V - A proteção do consumidor será promovida pelo Estado, através da implantação de sistema
de defesa de seus direitos, na forma da lei;
VI - Serão gratuitos para os comprovadamente pobres, na forma da lei:
a) Os registros civis de nascimento e óbito, bem como as respectivas certidões;
b) A expedição de carteira de identidade.
VII - Cabe ao Estado propiciar assistência jurídica gratuita e defensor aos necessitados, na forma
da lei;
VIII - constitui infração disciplinar, punível com a pena de demissão a bem do serviço público,
a prática de violência, tortura ou coação contra o cidadão, pelos agentes do Poder Público;
IX - qualquer cidadão poderá apresentar queixa à autoridade policial civil ou militar que
promover atos que atentem contra a integridade física ou moral das pessoas, sendo obrigatória
a apuração dos fatos e das responsabilidades decorrentes, no prazo de sessenta dias, a partir da
data da denúncia;
X - as delegacias, penitenciárias, estabelecimentos prisionais e casas de recolhimento
compulsório, de qualquer natureza, sob pena de responsabilidade de seus diligentes, manterão
livro de registro, contendo integral relação dos internos;
XI - qualquer pessoa processada ou submetida à prisão terá o direito de:
a) comunicar-se com a família ou pessoa que indicar;
b) permanecer calado;
c) ter assistência da família e de advogado;
d) identificar os responsáveis pela sua condução.
XII - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura e licença;
XIII - ninguém será internado compulsoriamente, em razão de doença mental, salvo em casos
excepcionais definidos em parecer médico, e pelo prazo máximo de quarenta e oito horas, findo
o qual só se dará a permanência mediante a determinação judicial;
XV - é assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida a proteção aos locais de
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cultos e ás suas liturgias;
XVI - é livre o acesso de Ministros e de membros de confissão religiosa para a prestação de
assistência espiritual nas entidades civis e militares de internação coletiva, respeitada a
proporcionalidade confessional, vedadas todas as formas de proselitismo e atos que possam
incomodar os outros internos.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
CAPÍTULO II - DOS DIREITOS POLÍTICOS E SOCIAIS
Art. 5º-A. A soberania popular, no âmbito do Estado do Amapá, será exercida pelo sufrágio
universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:
I- plebiscito;
II - referendo;
III- iniciativa popular.
Art. 5º-B. Através de plebiscito o eleitorado se manifestará, especificamente, sobre fato, medida,
decisão política, programa ou obra pública e, pelo referendo, sobre emenda à Constituição, sobre
lei e sobre projetos de emenda à Constituição e de lei.
§ 1º Podem requerer plebiscito ou referendo:
I - um por cento do eleitorado estadual;
II - o Governador do Estado;
III- um terço, pelo menos, dos membros da Assembleia Legislativa.
§ 2º A realização de plebiscito ou referendo depende de aprovação da maioria absoluta dos
membros da Assembleia Legislativa.
§ 3º A decisão do eleitorado, através de plebiscito ou referendo, será válida quando tomada por
maioria de votos, desde que tenha votado mais da metade do eleitorado estadual e, tratandose de emenda a esta Constituição, quando tomada por maioria absoluta de votos, não
computados os em branco e os nulos.
§ 4º Convocado o plebiscito ou referendo, o Presidente da Assembleia Legislativa dará ciência à
Justiça Eleitoral, a qual caberá, nos limites de sua circunscrição, adotar as medidas necessárias a
sua realização.
Art. 5º-C. A iniciativa popular será exercida na forma dos arts. 103, IV e 110 desta Constituição.
Parágrafo único. Os projetos de emenda à Constituição e de lei, apresentados mediante iniciativa
popular, terão inscrição prioritária na Ordem do Dia da Assembleia Legislativa, no prazo de
quarenta e cinco dias de seu recebimento, garantindo-se sua defesa em Plenário por qualquer
dos cidadãos que o tiverem subscrito.
Art. 5º-D. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na
forma da Constituição Federal e desta Constituição.
Art. 5º-E. Fica assegurada a presença da sociedade civil, na forma da lei, por meio de suas
entidades representativas, nos Conselhos Estaduais e demais órgãos de composição colegiada, de
caráter deliberativo, consultivo, normativo e fiscalizador.
Parágrafo único. O orçamento do Estado alocará para cada Secretaria Estadual os recursos
necessários para o custeio das atividades dos respectivos Conselhos.
Capítulo II acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIOS
CAPÍTULO I - DO ESTADO
Seção I - Das Disposições Preliminares
Art. 6º A organização político-administrativa do Estado compreende os Municípios, regidos por
Leis Orgânicas próprias, observados os princípios da Constituição Federal e os desta Constituição.
Art. 7º A cidade de Macapá é a Capital do Estado e nela os Poderes têm sua sede.
Parágrafo único. O Governador, com autorização da Assembleia Legislativa, poderá decretar a
transferência da Capital, temporariamente, para outra cidade do território do Estado.
Art. 8º São símbolos do Estado, a bandeira, o hino e o brasão, adotados à data da promulgação
desta constituição.
Seção II - Dos Bens do Estado
Art. 9º São bens do Estado, na forma disposta pela Constituição Federal:
I - as terras devolutas situadas em seu território não compreendidas entre as
da União;
II- os rios de curso exclusivo no território do Estado;
III - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, ressalvadas, neste
caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União;
IV - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
V - as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem sob seu domínio, excluídas aquelas sob
domínio da União, dos Municípios ou de terceiros;
VI - os terrenos marginais dos rios e lagos navegáveis que corram ou fiquem situados em seu
território;
VII - os terrenos marginais dos rios que, ainda que não navegáveis, contribuam com suas águas
para tornar outros navegáveis;
VIII - os bens que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser
atribuídos;
IX - as terras dos extintos aldeamentos indígenas;
X - os inventos e a criação intelectual surgidos sob remuneração ou custeio público estadual,
direto ou indireto.
Parágrafo único. A alienação, gratuita ou onerosa, e a concessão de bens imóveis do Estado do
Amapá dependerão de prévia autorização da Assembleia Legislativa.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção III - Da Competência do Estado
Art. 10. O Estado exerce, em seu território, toda a competência que não lhe seja vedada pela
Constituição Federal.
Art. 11. Compete ao Estado, em comum com a União e Municípios:
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I - zelar pela guarda desta Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o
patrimônio público;
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência;
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico artístico e cultural, os
monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
IV - impedir a evasão, a destruição, e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de
valor histórico ou cultural;
V - proporcionar à população meios de acesso à cultura, à educação e à ciência;
VI - combater as causas da pobreza e os fatores da marginalização com vistas a promover a
integração social e a emancipação econômica dos carentes;
VII - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de
recursos hídricos e minerais em seu território;
VIII - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
IX- preservar as florestas, a fauna e a flora;
X - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento de alimentos básicos;
XI - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico;
XII - cooperar com os demais Estados e Municípios da Região Amazônica e da União, na
preservação do sistema ecológico, das riquezas naturais da região e da soberania nacional;
XIII - estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito; Art. 12.
Compete ao Estado legislar sobre:
I - sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas e contribuições de melhorias;
II - orçamento, diretrizes orçamentárias, plano plurianual, operações de crédito, dívida pública
e empréstimos externos, a qualquer título, pelo Poder Executivo;
III - juntas comerciais;
IV - custas dos serviços forenses;
V - produção e consumo;
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos
naturais, proteção ao meio ambiente e controle da poluição;
VII - proteção do patrimônio histórico, cultural, turístico e paisagístico;
VIII - responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
IX - educação, cultura, ensino e desporto;
X - criação, composição e funcionamento dos juizados especiais das pequenas causas cíveis e
de infrações penais de menor potencial ofensivo, observado o disposto no art. 98, I, da
Constituição Federal;
XI - procedimentos em matéria processual;
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;
XIII - assistência jurídica e defensoria pública;
XIV - proteção e integração social dos portadores de deficiência; XV - proteção à infância e à
juventude;
XVI - organização, garantias, direitos e deveres da polícia civil; XVII - criação e extinção de
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Secretárias de Estado;
XVIII - organização administrativa do Ministério Público, da Defensoria Pública e da
Procuradoria-Geral do Estado.
§ 1º O Estado, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais
estabelecidas pela União.
§ 2º Inexistindo lei federal sobre norma geral, o Estado poderá exercer competência legislativa
plena para atender às suas peculiaridades.
§ 3º A superveniência de lei federal sobre norma geral suspende a eficácia da lei estadual sobre
a mesma matéria, no que com ela for incompatível.
§ 4º O Estado poderá celebrar contratos e convênios com entidades de direito público e privado.
CAPÍTULO II - DOS MUNICÍPIOS
Seção I - Disposições Gerais
Art. 13. Os Municípios gozam de autonomia, nos termos assegurados pela Constituição Federal,
por esta Constituição, e reger-se-ão por sua respectiva Lei Orgânica.
Parágrafo único. A Lei Orgânica do Município será votada em dois turnos, com interstício mínimo
de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará.
Art. 14. Os Municípios, por meio de lei municipal, poderão dividir-se em distritos e estes em
subdistritos, atendidos os requisitos previstos em lei complementar, garantida a participação
popular.
Art. 15. Para execução de suas leis, serviços ou decisões, os Municípios poderão celebrar
convênios com a União, o Estado ou outros Municípios.
Art. 16. Os Municípios poderão instituir regime próprio de previdência para seus servidores,
observados os princípios e normas estabelecidos pela Constituição Federal e por esta
Constituição.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção II - Da Competência dos
Municípios
Art.
17.
municípios:

Compete

aos

I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber;
III - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, com a
obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei;
IV - adquirir bens, inclusive por meio de desapropriação por necessidade ou por utilidade pública,
nos termos da legislação federal;
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços
públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial, o de táxi
convencional e o transporte alternativo de moto-táxi, que poderão ser explorados diretamente,
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por empresas públicas, sociedade de economia mista ou entidade de classe, submetidas ao regime
jurídico das empresas privadas;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
VI - manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação
pré-escolar e de ensino fundamental;
VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população;
VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial local, mediante planejamento
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
IX - promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação
fiscalizadora federal e estadual;
X - garantir a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida, no âmbito de seu território;
XI - instituir fundos municipais de desenvolvimento para executar as funções públicas de interesse
comum;
XII - constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei, bem como a colaborar com o Estado no policiamento ostensivo e
preventivo, de acordo com disposições legais e acordos estabelecidos, respeitadas as
competências federal e estadual;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.3.2006.
XIII - criar, organizar e manter o Arquivo Público Municipal.
XIV - garantir, com a colaboração técnica e financeira do Estado, gratuidade nos transportes
coletivos urbanos aos estudantes dos estabelecimentos de ensino situados nas sedes municipais,
na forma estabelecida em lei complementar.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 20.12.1999.
Seção III - Da Câmara Municipal
Art. 18. O Poder Legislativo, nos Municípios, é exercido pela Câmara Municipal, composta de
Vereadores eleitos pelo povo para mandato de quatro anos, observado o disposto no art. 29 da
Constituição Federal.
Art. 19. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores
e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os percentuais previstos nos incisos I
a IV do art. 29-A da Constituição Federal, relativos ao somatório da receita tributária e das
transferências previstas no
§ 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita
com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 20. Mediante requerimento de um terço de seus membros, a Câmara Municipal poderá criar
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar fato determinado, por prazo definido, com
poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos na Lei
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Orgânica respectiva, sendo suas conclusões encaminhadas ou não ao Ministério Público, para
que este promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores.
Parágrafo único. Compete à Câmara Municipal processar e julgar originariamente o Prefeito nos
crimes de responsabilidade.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 21. As contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais serão julgadas pelo Tribunal de
Contas do Estado.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 22. As contas dos Municípios ficarão, durante sessenta dias, anualmente, à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, que poderá questionar-lhes a legitimidade, nos
termos da lei.
Art. 23. Os Vereadores estão sujeitos às mesmas proibições e incompatibilidades previstas nesta
Constituição para os membros da Assembleia Legislativa, no que couber, observado o previsto
no art. 38, inciso III, da Constituição Federal.
Art. 24. Os recursos correspondentes às dotações previstas no orçamento anual, compreendidos
os créditos suplementares e especiais, destinadas ao Poder Legislativo municipal, ser-lhes-ão
entregues até o dia vinte de cada mês, sob pena de crime de responsabilidade do Prefeito
Municipal.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 25. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante
controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal, na forma
da lei.
§ 1º O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal
de Contas.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º O parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, sobre as contas que o Prefeito
de anualmente prestar, somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços da Câmara
Municipal.
§ 3º É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais.
Art. 26. Os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por
lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 42, XI e 47, § 4º desta
Constituição e os arts. 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O subsídio dos vereadores será fixado por lei de iniciativa das respectivas Câmaras
Municipais, observado o que dispõe a Constituição Federal, os critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica e os limites máximos fixados no inciso VI do art. 29 da Constituição
Federal.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º A lei a que se referem o Caput deste artigo e o § 1º deverá ser aprovada e publicada antes
da data das eleições municipais.
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§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 27. O número de Vereadores das Câmaras Municipais será fixado nas respectivas Leis
Orgânicas proporcionalmente à população do Município, observados os limites estabelecidos no
inciso IV do art. 29 da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - até dez mil habitantes, nove Vereadores;
II - de dez mil e um a vinte mil habitantes, onze Vereadores; III - de vinte mil e um a trinta mil
habitantes, treze Vereadores;
IV - de trinta mil e um a cem mil habitantes, quinze Vereadores;
V - de cinquenta mil e um a cem mil habitantes, dezessete Vereadores;
VI - de cem mil e um a duzentos e cinquenta mil habitantes, dezenove Vereadores;
VII - de duzentos e cinquenta mil e um a um milhão de habitantes, vinte e um Vereadores;
Parágrafo único. O aumento do número de vagas de que trata este artigo, não implicará em
aumento dos percentuais constitucionais devido às Câmaras Municipais.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Seção IV - Do Prefeito e do Vice-Prefeito
Art. 28. O Poder Executivo municipal é exercido pelo Prefeito e Vice-Prefeito, auxiliados pelos
secretários ou diretores municipais.
Art. 29. O Prefeito e o Vice-Prefeito tomarão posse perante a Câmara Municipal e prestarão o
compromisso de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Estadual, e Lei
Orgânica respectiva e as leis inerentes ao Município.
§ 1º Se a Câmara não estiver instalada ou deixar de reunir-se para esse efeito, o Prefeito e o VicePrefeito tomarão posse, dentro dos quinze dias subseqüentes à data fixada para esta, perante o
juiz de direito mais antigo da comarca ou de seu substituto legal.
§ 2º Se, decorrido esse prazo, o Prefeito ou Vice-Prefeito, salvo motivo de força maior, não tiver
assumido o cargo, este será declarado vago pela Câmara Municipal.
Art. 30. O Prefeito será substituído, no caso de impedimento, e sucedido, no de vaga, pelo VicePrefeito. Parágrafo único. No caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito ou vacância
dos respectivos cargos, serão chamados a ocupar o cargo, sucessivamente, o Presidente da
Câmara Municipal e o juiz de direito mais antigo da comarca.
Art. 31. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á nova eleição noventa dias após
aberta a última vaga.
§ 1º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do mandato do Prefeito, a eleição para ambos
os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Câmara Municipal, na forma da lei.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 2º Em qualquer dos casos, os substitutos deverão completar o período de seus antecessores.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 32. O Prefeito e o Vice-Prefeito residirão no Município e dele não poderão se ausentar durante
o exercício do mandato, salvo se a ausência não ultrapassar quinze dias, exigindo-se licença prévia
da Câmara Municipal para viagem ao exterior por qualquer tempo.
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Art. 33. As proibições e incompatibilidades dos Vereadores aplicam-se no que couber, ao Prefeito
e ao Vice-Prefeito.
Art. 34. Constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal:
I - efetuar repasse que supere os limites definidos no art. 29-A da Constituição
Federal;
II - não enviar o repasse até o dia vinte de cada mês; ou
III - enviá-lo a menor em relação à proporção fixada na Lei Orçamentária.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. Constitui crime de responsabilidade do Presidente da Câmara Municipal o
desrespeito ao parágrafo único do art. 19 desta Constituição.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção V - Da Criação, Incorporação, Fusão e Desmembramento
dos Municípios
Art. 35. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei
estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, obedecendo aos
seguintes requisitos:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
I - consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos, após
divulgação dos estudos de viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
II - preservação da continuidade e da unidade histórico-cultural do ambiente
urbano;
III - não inclusão da área encravada no Município de origem.
§ 1º O procedimento de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios terá
início mediante representação dirigida à Assembleia Legislativa, subscrita, no mínimo, por cem
eleitores residentes e domiciliados nas áreas diretamente interessadas.
§ 2º O projeto de criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios apresentará a
área da unidade proposta em divisas claras, precisas e contínuas.
§ 3º A aprovação prevista no inciso I deste artigo dar-se-á pelo voto da maioria simples, exigindose o comparecimento da maioria absoluta do eleitorado.
§ 4º Se o resultado do plebiscito for desfavorável à proposição, esta não poderá ser renovada na
mesma legislatura.
§ 5º É vedada a criação de município inviabilizando economicamente o Município de origem.
§ 6º Nenhum Município será criado com denominação igual à de outro já existente no País.
§ 7º É defeso a denominação de Municípios com nomes de pessoa viva.
§ 8º O Plebiscito para criação de Município poderá ser realizado por ocasião da realização de
eleição municipal, na forma disciplinada pelo Tribunal Regional Eleitoral.
§ 8º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 36. Quando da criação de Município, ficam asseguradas aos servidores municipais estáveis,
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que exerçam suas funções na área do Município criado, as seguintes prerrogativas:
I - direito de opção pelo quadro de servidores do Município desmembrado, garantida a
irredutibilidade do salário e nível funcional;
II - manutenção, aos optantes, das vantagens fixas já adquiridas.
Parágrafo único. A Prefeitura do Município criará quadro de pessoal para absorver os servidores
optantes.
Seção VI - Da Intervenção
Art. 37. O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e
desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
IV - o Tribunal de Justiça do Estado der provimento à representação para assegurar a
observância de princípios constantes nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de
ordem ou de decisão judicial.
Parágrafo único. Durante o período da intervenção, a Lei Orgânica Municipal não poderá ser
alterada, salvo se a intervenção for decretada em decorrência de fatos gerados pela ilegalidade
ou inconstitucionalidade dela.
Art. 38. A decretação de intervenção dependerá:
I - nos casos dos incisos I, II e III do artigo anterior, de representação fundamentada da respectiva
Câmara ou do Tribunal de Contas do Estado;
II - no caso do inciso IV, do artigo anterior, de solicitação do Tribunal de Justiça do Estado.
§ 1º A intervenção será decretada pelo Governador do Estado, de ofício, ou mediante solicitação
da Câmara Municipal respectiva, aprovada por maioria absoluta de seus membros, ou do
Tribunal de Contas do Estado.
§ 2º Decretada a intervenção, o Governador nomeará interventor, que assumirá seus encargos
perante a Mesa da Câmara Municipal ou, se for o caso, perante a autoridade judiciária
competente, mediante a prestação de juramento de cumprir as Constituições Federal e Estadual,
observando as leis e os limites do decreto de intervenção.
§ 3º O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de sua
execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação da Assembleia
Legislativa, no prazo de vinte e quatro horas.
§ 4º Na hipótese do inciso IV, parte final, do artigo anterior, dispensada a apreciação pela
Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa
medida bastar ao restabelecimento da normalidade.
§ 5º Cessados os motivos da intervenção as autoridades afastadas de seus cargos a estes
voltarão, salvo impedimento legal, sem prejuízo da apuração de responsabilidade administrativa,
civil e criminal decorrente de seus atos.
§ 6º O interventor, no prazo de trinta dias após a cessação da intervenção, prestará contas à
Assembleia Legislativa, por intermédio do Governador do Estado, devendo o Tribunal de contas,
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conforme o caso, emitir parecer sobre as contas prestadas.
Seção VII - Da Assistência aos Municípios
Art. 39. O Estado prestará assistência técnica e financeira aos Municípios, compatível com as
políticas de desenvolvimento do Estado, definidas como prioridades no plano plurianual.
§ 1º A Polícia Militar poderá, por solicitação dos Municípios, incumbir-se da orientação e
treinamento das respectivas guardas municipais, quando instituídas em lei, para a proteção de
seus bens, serviços e instalações, além da defesa civil.
§ 2º O Estado prestará atendimento às localidades rurais e ribeirinhas, através de Unidades Móveis
de Saúde.
Art. 40. O Estado, em colaboração com os Municípios, implantará bibliotecas públicas e espaços
culturais, favorecendo o acesso e difusão da cultura, especialmente da amapaense.
Art. 41. O Estado implantará, na sede de cada Município, serviços básicos de saúde pública para
atendimento da população.
CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Seção I - Disposições Gerais
Art. 42. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado e dos
Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência e, também, o seguinte:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da Lei;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo
ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez por igual
período, e a nomeação do candidato aprovado obedecerá à respectiva ordem de classificação;
IV - durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso
público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira;
V - As funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo,
e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e
percentuais mínimos previstos em lei, destina-se apenas às atribuições de direção, chefia e
assessoramento;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
VI - é garantida ao servidor público civil a livre associação sindical;
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VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para os portadores de deficiência,
garantindo as adaptações necessárias para a sua participação nos concursos públicos, e definirá
os critérios de sua admissão;
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
X - a remuneração dos servidores públicos estaduais e o subsídio de que trata o § 4º do art. 47,
somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre no dia 1º do mês de abril e sem distinção de
índices;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes do
Estado e dos Municípios e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça,
limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a exceção prevista no § 12 do art. 37 da
Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito
de remuneração de pessoal do serviço público;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XIII - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem
acumulados para fim de concessão de acréscimos ulteriores;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XIV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são
irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIII deste artigo, no § 4º do art. 47 e nos arts.
150, II, 153, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XV - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver
compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:
a) a de dois cargos de professor;
b) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico;
c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões
regulamentadas.
Alíneas acrescentadas pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XVI - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias,
fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades
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controladas, direta ou indiretamente, pelo Poder Público;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XVII - A administração fazendária e seus agentes fiscais de rendas, aos quais compete exercer,
privativamente, a fiscalização de tributos estaduais, terão, dentro de suas áreas de competência
e jurisdição, precedência sobre os demais setores administrativos, na forma da lei;
XVIII - Somente por lei específica poderá ser criada autarquia e autorizada a instituição de
empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar,
neste último caso, definir as áreas de sua atuação;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XIX- Depende de autorização legislativa, em cada caso, a criação de subsidiárias das entidades
mencionadas no inciso anterior, assim como a participação de qualquer delas em empresa
privada;
XX- É obrigatória a declaração pública de bens, antes da posse e depois do desligamento, de
todo dirigente de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída
ou mantida pelo Poder Público;
XI- Os órgãos da administração direta ou indireta ficam obrigados a constituir Comissão Interna
de Prevenção de Acidentes - CIPA - e, quando assim o exigirem suas atividades, Comissão de
Controle Ambiental, visando á proteção da vida, do meio ambiente e das condições de trabalho
dos seus servidores, na forma da lei;
XII - Ao servidor público que tiver sua capacidade de trabalho reduzida, em decorrência de
acidente de trabalho ou doença do trabalho, será garantida a transferência para locais ou
atividades compatíveis com sua situação;
XIII- É vedada a estipulação de limite de idade para ingresso, por concurso público, na
administração direta, empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundações
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, respeitando-se apenas o limite constitucional para
aposentadoria compulsória;
XXIV- Os recursos provenientes dos descontos compulsórios dos servidores públicos, bem como
a contrapartida do Estado, destinados à formação de fundo próprio de previdência, deverão ser
postos, mensalmente, à disposição da entidade estadual responsável pela prestação do
benefício, na forma que a lei dispuser;
XXV- A administração pública direta e indireta, as universidades públicas e as entidades de
pesquisa técnica e científica oficiais ou subvencionadas pelo Estado prestarão ao Ministério
Público o apoio especializado ao desempenho das funções da Curadoria de Proteção de
Acidentes do Trabalho, da Curadoria da Defesa do Meio Ambiente e de outros interesses
coletivos e difusos;
XXVI- Lei estadual assegurará e disciplinará a prestação de serviços extraordinários e a respectiva
forma de remuneração devida aos servidores que desempenham atividades de caráter essencial;
XXVII- Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser
superiores aos pagos pelo Poder Executivo;
XXVIII- Ao Estado é vedado celebrar contratos com empresas ou pessoas físicas que,
comprovadamente, desrespeitem normas de segurança, de medicina do trabalho, de preservação
do meio ambiente e, em especial, os direitos e garantias fundamentais estabelecidos na
Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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XXIX- Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações
serão contratados mediante licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração pública
direta, indireta, fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter educacional,
informativo e de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos e imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
§ 2º A inobservância do disposto nos incisos II, III e IV deste artigo implicará a nulidade do ato e a
punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
§ 3º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado, prestadoras de serviços
públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda
da função pública e a indisponibilidade de bens até o ressarcimento ao erário, na forma e gradação
previstas em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível.
§ 5º É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou
dos arts. 42 e 142 da Constituição Federal com a remuneração de cargo, emprego ou função
pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma da Constituição Federal, os cargos eletivos e
os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 6º Não serão computadas, para efeito dos limites remuneratórios de que trata o inciso XI do
Caput
deste artigo, as parcelas de caráter indenizatório previstas em lei.
§ 6º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 7º A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente:
I - as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, assegurada a manutenção
de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da qualidade dos
serviços;
II - o acesso dos usuários a registros administrativos e à informação sobre atos do Governo,
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII, da Constituição Federal;
III - a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, emprego ou
função na administração pública.
§ 7º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 43. As leis, os atos normativos e administrativos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário
e Ministério Público serão, obrigatória e gratuitamente, publicados no Diário Oficial do Estado,
para que produzam seus regulares e legais efeitos.
§ 1º Os atos não normativos poderão ter reduzida sua publicação.
§ 2º Os Poderes Legislativo e Judiciário poderão instituir, mediante Resolução, o Diário
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Legislativo e o Diário do Judiciário, para publicação específica dos atos de sua competência, sem
embargo da publicação obrigatória das leis e atos normativos referida no Caput deste artigo.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 17, de 03.07.2000.
Art. 44. Os serviços públicos serão remunerados por tarifa previamente fixada pelo órgão
executivo competente, na forma que a lei estabelecer.
Art. 45. É vedado ao Estado e Município, salvo autorização prévia das respectivas Casas
Legislativas, efetuarem despesas relativas à locação de imóveis para servidores públicos, inclusive
dirigentes da administração direta, indireta, autárquica e fundacional, ressalvadas as exceções
legais.
Art. 46. A lei regulará o uso de carros oficiais destinados ao serviço público.
Seção II - Dos Servidores Públicos
Art. 47. O Estado e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração
de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.
§ 1º A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema
remuneratório observará:
I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada
carreira;
II - os requisitos para investidura;
III - a peculiaridade dos cargos.
§ 2º O Estado manterá escolas de governo para formação e o aperfeiçoamento dos servidores
públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para promoção na carreira,
facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos com os demais entes federados, ou
entre o Estado e os Municípios com instituições de ensino superior que ofereçam cursos afins.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Aplicam-se aos servidores ocupantes de cargos públicos o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI. XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição Federal, podendo a lei estabelecer
requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Secretários Estaduais e Municipais
serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo
de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie
remuneratória, obedecido em qualquer caso, o disposto no art. 42, X e XI.
§ 5º Lei do Estado e dos Municípios poderão estabelecer a relação entre a maior e a menor
remuneração dos servidores públicos estaduais e municipais, obedecido em qualquer caso, o
disposto no art. 42, XI.
§ 6º Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio
e da remuneração dos cargos e empregos públicos.
§ 7º Lei do Estado e do Município disciplinarão a aplicação de recursos orçamentários
provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para
aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e
desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive
sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
§ 8º A remuneração dos servidores públicos organizados em carreira poderá ser fixado nos
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termos do § 4º
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 48. O Estado e os Municípios deverão dotar seus planos de cargos e salários objetivando o
atendimento à demanda de técnicos de nível médio e superior, de acordo com as necessidades
locais, vedado o desvio de função.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. A Administração Pública implementará política de recursos humanos que
atenda ao princípio da valorização do servidor público, investindo na sua capacitação,
aprimoramento e atualização profissionais, subsidiando cursos de graduação de nível superior,
especialização, mestrado e doutorado, visando prepará-lo para um desempenho qualificado de
suas atribuições funcionais.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 49. Aplica-se aos servidores estaduais, para efeito de estabilidade, o disposto no art. 41 da
Constituição Federal.
Art. 50. A lei assegurará à servidora gestante mudança de função nos casos em que for
recomendada, sem prejuízo de seus vencimentos e salários e demais vantagens do cargo ou
função original.
Art. 51. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores observará o percentual proposto
pelo Poder Executivo, com a aprovação do Poder Legislativo.
Art. 52. O Poder Público estadual assegurará aos seus servidores, além do que estabelece o art.
39 da Constituição Federal, adicional de interiorização, correspondente até cinqüenta por cento
dos vencimentos, quando designados para exercerem atividades em Município do interior do
Estado, por tempo indeterminado, conforme dispuser a lei.
Art. 53. Ao servidor público será assegurado o direito de remoção para igual cargo ou emprego
no lugar de residência do cônjuge, se este também for servidor do Estado.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se ao titular do mandato eletivo federal ou
estadual ou municipal.
Art. 54. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 55. Aplica-se aos servidores públicos estaduais, titulares de cargos de provimento efetivo, para
efeito do regime de previdência e aposentadoria, o disposto no art. 40 e seus parágrafos, da
Constituição Federal.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 56. O exercício de mandato eletivo por parte do servidor público obedecerá ao disposto no
art. 38 da Constituição Federal.
Art. 57. O Estado manterá, na forma da lei, regime previdenciário, e assistencial próprio,
objetivando a promoção dos direitos relativos à saúde, previdência e assistência social dos
servidores de sua administração pública direta, autarquias e fundações públicas.
Art. 58. O regime previdenciário e assistencial será custeado pela administração estadual
centralizada, autárquica ou fundacional, na qualidade de empregadora, e pelos próprios
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servidores, além de outras fontes, na forma da lei.
Parágrafo único. Nenhum benefício ou serviço do regime previdenciário e assistencial do estado
poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
Art. 59. Nenhuma pensão, globalmente ou pelo somatório das cotas individuais componentes,
poderá ser inferior ao menor nível da escala de vencimentos do funcionalismo estadual.
Art. 60. O Estado e os Municípios, desde que instituam regime de previdência complementar para
os seus respectivos servidores titulares de cargo efetivo, poderão fixar, para o valor das
aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo regime de que trata este artigo, o limite
máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o artigo
201 da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. O regime de previdência complementar de que trata este artigo será instituído
por lei de iniciativa do Poder Executivo, observado o disposto no art. 202 e seus parágrafos da
Constituição Federal, no que couber, por intermédio de entidades fechadas de previdência
complementar, de natureza pública, que oferecerão aos respectivos participantes planos de
benefícios somente na modalidade de contribuição definida.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 61. O benefício da pensão por morte será concedido, atendendo-se ao prescrito no § 7º, do
art. 40 da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 1º O valor da pensão por morte será rateado, na forma da lei, entre os dependentes do servidor
falecido e, extinguindo-se o direito de um deles, a cota correspondente será acrescida às demais,
procedendo-se a um novo rateio entre os pensionistas remanescentes.
§ 2º O órgão ou entidade previdenciária do Estado não poderá retardar o início do pagamento
do benefício por mais de quarenta dias após o protocolo do requerimento, comprovada a
evidência do fato gerador.
Art. 62. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e
à mãe naturais, na forma a ser regulada por lei.
Art. 63. É assegurado aos servidores da administração direta e indireta o atendimento gratuito de
seus filhos e dependentes, desde o nascimento até seis anos de idade, em creches e pré-escolas,
na forma da lei.
Art. 64. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos ativos, inativos ou
pensionistas do Estado e das autarquias será realizado até o quinto dia útil do mês subseqüente
ao da aquisição do direito. Parágrafo único. O pagamento da gratificação natalina será efetuado
até o dia vinte do mês de dezembro.
Art. 65. Os servidores estaduais e municipais que ocupavam empregos transformados em cargos
públicos por lei estadual ou municipal, passaram automaticamente à condição de servidores
públicos estatutários, na data da publicação das respectivas leis, usufruindo, desde então, de todos
os direitos e vantagens inerentes ao novo regime.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 66. Os vencimentos, a remuneração e os proventos dos servidores públicos de qualquer dos
Poderes, em nível estadual ou municipal, da administração direta e indireta, não serão objeto de
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arresto, seqüestro ou penhora, exceto nos caso de prestação de pensão alimentícia resultante
de decisão judicial.
Seção III - Dos Servidores Públicos Militares
Art. 67. São servidores militares estaduais os integrantes da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros Militar.
§ 1º Aplica-se, no que couber, aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no art. 42
da Constituição Federal.
§ 2º No que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados neste
artigo o disposto na seção anterior.
§ 3º O servidor militar demitido por ato administrativo, se absolvido pela justiça, na ação
referente ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado na corporação com todos os direitos
restabelecidos.
§ 4º O oficial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar só perderá o posto e a patente
se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça.
§ 5º O oficial condenado na Justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a
dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no
parágrafo anterior.
§ 6º O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou ser reformado será
assegurado, ainda que respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição, nos casos
previstos em lei específica.
§ 7º Será transferido para a reserva remunerada o Comandante Geral da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiro Militar, com todos os direitos e vantagens do cargo, na forma da Lei.
§ 7º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 16, de 20.06.2000.
§ 8º A lei disporá sobre os limites de idade, a estabilidade, e outras condições de transferência
do servidor militar para a inatividade.
§ 9º Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo, o disposto no art. 40, §§ 7º e 8º, da
Constituição Federal.
§ 9º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 10. Aplica-se aos servidores a que se refere este artigo o disposto no art. 7º, VIII, XII, XVII, XVIII,
e XIX, da constituição Federal.
§ 11. O soldado, cabo, sargento ou subtenente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar
que tenha o segundo grau completo ou equivalente poderá submeter-se à seleção para a
formação de oficiais.
§ 12. A transferência para a reserva remunerada a pedido será concedida mediante requerimento
do servidor militar que conte mais de 25 (vinte e cinco) anos de serviço, se mulher, assegurado à
promoção ao posto ou graduação imediatamente superior ao seu, por ocasião da passagem à
inatividade.
§ 12 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 26, de 27.02.2002.
Art. 68. O acesso ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar é privativo e exclusivo de brasileiro nato
que tenham concluído, com aproveitamento, o curso de formação de oficiais PM e BM, nas
academias de Polícia Militar e de Bombeiros Militar.
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Art. 69. O militar alistável é elegível, respeitadas as condições previstas no art. 14, § 8º, da
Constituição Federal.
Art. 70. Os proventos da inatividade dos servidores militares não serão inferiores aos
vencimentos percebidos nos mesmos postos e graduações da ativa, observado o tempo de
serviço.
Art. 71. Os proventos da inatividade serão revistos, na mesma proporção e na mesma data,
sempre que se modificar a remuneração dos servidores militares em atividade, sendo também
estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriores concedidas aos
servidores em atividades, inclusive quando decorrentes de transformação ou reclassificação de
cargos ou funções em que se deu a inatividade, na forma da lei.
Art. 72. Aos servidores militares serão garantidas assistência médica e social através da política
de seguridade do Estado.
Art. 73. A remuneração dos servidores militares obedecerá à política salarial do Estado.
Art. 74. O servidor militar gozará de assistência jurídica integral e gratuita do Estado, através do
órgão de assistência social ou assemelhado da Corporação, nos casos em que se veja processado
em decorrência do serviço.
TÍTULO IV - DA SEGURANÇA PÚBLICA
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 75. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercidas
para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:
I - Polícia Civil;
II - Polícia Militar;
III - Corpo de Bombeiros Militar;
IV - Polícia Técnico-Científica.
Parágrafo único. A remuneração dos servidores policiais integrantes dos órgãos relacionados
neste artigo será fixada na forma do § 4º do art. 47 desta Constituição.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 76. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela
segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas
competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de
trabalho de seus integrantes.
§ 1º É dever dos órgãos responsáveis pela segurança pública dar aos policiais civis e militares,
formação, capacitação e treinamento especializados para o trato das questões relativas ao idoso,
à criança e ao adolescente e a mulher.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º É assegurada autonomia administrativa e financeira aos serviços periciais, cuja estrutura será
definida na forma da lei.
§ 3º A Polícia Técnica terá seu quadro organizado em carreira, cujo ingresso depende de
concurso público de provas e títulos.
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§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 5º O Poder Executivo promoverá a instalação, progressivamente, em todos os municípios do
Estado, de delegacias de polícia especializadas em assuntos relativos às pessoas relacionadas no
§ 1º deste artigo.
§ 5º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 77. O policial civil ou militar denunciado por crime de abuso de autoridade, será
imediatamente afastado de seu cargo ou função, até a sentença transitada em julgado.
Art. 78. A prevenção dos eventos desastrosos, o socorro e a assistência aos atingidos por tais
eventos e a recuperação dos danos causados serão coordenados pela Defesa Civil, que disporá
de organização sistêmica, dela fazendo parte:
I - os órgãos públicos estaduais;
II - os órgãos públicos federais e municipais;
III - as entidades classistas, assistenciais, clubes de serviços, autoridades eclesiásticas e a
comunidade em geral.
CAPÍTULO II - DA POLÍCIA CIVIL
Art. 79. À polícia civil, instituição permanente, com autonomia administrativa e financeira,
orientada com base na hierarquia, disciplina e respeito aos direitos humanos, dirigida por
delegado de polícia de carreira da classe especial, de livre nomeação e exoneração pelo
Governador do Estado, incumbe, ressalvada a competência da União, exercer com exclusividade,
as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O titular da polícia civil será nomeado pelo Governador do Estado dentre os delegados
integrantes da classe especial da carreira.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Os delegados de polícia de carreira, bacharéis em direito, aprovados em concurso público
de provas ou de provas e títulos, serão remunerados na forma do § 9º do art. 144 da Constituição
Federal, aplicando- se-lhes as vedações referidas no inciso II do art. 148 desta Constituição.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Os Delegados de Polícia do Estado integrarão a Carreira Jurídica do Poder Executivo do
Amapá.
§ 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 80. Lei Orgânica e estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos, deveres,
vantagens e regime de trabalho da Polícia Civil e de seus integrantes, servidores especiais,
assegurado na estruturação das carreiras o mesmo tratamento dispensado, para efeito de
escalonamento e promoção, aos delegados de polícia, respeitadas as leis federais concernentes.
Art. 81. O policial civil condenado à pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença
transitada em julgado, será imediatamente demitido do serviço público.
CAPÍTULO III - DA POLÍCIA MILITAR
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Art. 82. A Polícia Militar, órgão permanente e regular, força auxiliar e reserva do Exército, é dirigida
por Comandante-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, dentre oficiais da Corporação, do
último posto. Art. 83. À Polícia Militar incumbe, além de outras atribuições que a lei estabelecer, o
policiamento ostensivo fardado e preservação da ordem pública.
Art. 84. Lei complementar de organização básica da Polícia Militar, estatuto, leis ordinárias e demais
normas disciplinarão a organização, funcionamento, direitos, deveres e vantagens da corporação
e de seus integrantes, respeitadas as leis federais concernentes.
Art. 85. O Comando-Geral da Polícia Militar deverá, no início de cada semestre, programar cursos,
palestras e similares sobre direitos humanos e relações públicas, para toda a corporação militar.
CAPÍTULO IV - DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
Art. 86. O Corpo de Bombeiros Militar é instituição permanente, força auxiliar e reserva do Exército,
organizado com base na hierarquia e disciplina militares, subordinando-se ao Governador do
Estado e competindo-lhe, dentre outras atribuições previstas em lei, executar:
I - serviço de prevenção e extinção de incêndio, de proteção, busca e
salvamento;
II - socorro de emergência;
III - perícia em local de incêndio;
IV - proteção balneária por guarda-vidas;
V - prevenção de acidentes e incêndios na orla marítima e
fluvial;
VI - proteção e prevenção contra incêndio florestal;
VII - atividades de defesa civil, inclusive planejamento e coordenação das mesmas;
VIII - estudar, analisar, planejar, exigir e fiscalizar todo o serviço de segurança contra incêndio do
Estado;
IX - embargar, interditar obras, serviços, habitações e locais de diversões públicas que não
ofereçam condições de segurança para funcionamento.
Parágrafo único. O Corpo de Bombeiros Militar, sob a sua orientação pedagógica e operacional,
promoverá a formação de grupos de voluntários de combate a incêndios, organizando-os em
repartições públicas, empresas privadas, edifícios e em locais dos diversos bairros das cidades.
Art. 87. O Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar será nomeado pelo Governador do
Estado, escolhido dentre oficiais da ativa da Corporação, do último posto do quadro de
combatentes, observado o disposto na legislação federal.
CAPÍTULO V - DA POLÍCIA TÉCNICO-CIENTÍFICA
Art. 88. Cabe à Polícia Técnico-Científica a realização de perícias criminais, médico-legais,
identificação civil e criminal e desenvolvimento de estudos e pesquisas em convênio com a
Fundação Universidade Federal do Amapá, na sua área de atuação.
Art. 89. A Polícia Técnico-Científica, dirigida por perito, com notório conhecimento científico e
experiência funcional, de livre escolha, nomeação e exoneração pelo Governador do Estado, terá
seu quadro de pessoal organizado através de estatuto próprio.
Art. 90. O cargo de perito é privativo de pessoas portadoras de diploma de nível superior, obtido
em curso devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, dependendo o
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ingresso na carreira de aprovação em concurso público de provas e títulos.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
TÍTULO V - DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES DO ESTADO
CAPÍTULO I - DO PODER LEGISLATIVO
Seção I - Da Assembleia Legislativa
Art. 91. O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa, constituída de Deputados
Estaduais representantes do povo, eleitos pelo sistema proporcional, através do voto direto e
secreto para uma legislatura de quatro anos.
Parágrafo único. O número de Deputados Estaduais corresponderá ao triplo da representação
do Estado na Câmara Federal e, atingindo o número de trinta e seis, será acrescido de tantos
quantos forem os Deputados Federais acima de doze.
Art. 92. A Assembleia Legislativa funcionará em sessões públicas, presentes pelos menos um
quarto de seus membros
§ 1º Salvo disposição constitucional em contrário, as deliberações da Assembleia Legislativa e de
suas Comissões serão tomadas por maioria de votos, presente a maioria absoluta de seus
membros.
§ 2º O voto será público, salvo nos seguintes casos:
a) no julgamento de Deputado ou do Governador;
b) na eleição dos membros da Mesa e de seus substitutos;
c) na aprovação prévia de conselheiros do Tribunal de Contas indicados pelo Governador;
d) na deliberação sobre prisão de Deputado em flagrante de crime inafiançável e na autorização,
ou não, para a respectiva formação de culpa;
e) na deliberação para destituição de Procurador-Geral de Justiça;
f) na deliberação sobre vetos do Poder Executivo.
Caput do artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 39, de 11.09.2007.
Art. 93. Ao Poder Legislativo é assegurada autonomia administrativa e financeira e sua proposta
orçamentária será elaborada dentro dos limites a serem fixados pela lei de diretrizes
orçamentárias.
Seção II - Das Atribuições da Assembleia Legislativa
Art. 94. Compete à Assembleia Legislativa, com sanção do Governador do Estado, não exigida
esta para o especificado no art. 95 desta Constituição, dispor sobre todas as matérias de
competência do Estado, especialmente sobre:
I - sistema tributário estadual, instituição de impostos, taxas, contribuição de melhoria e
contribuição social;
II - plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, operações de crédito a qualquer
título e dívida pública;
III - planos e programas estaduais, regionais e setoriais de desenvolvimento;
IV - criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas e fixação de
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alteração dos respectivos vencimentos, salários ou vantagens;
V - fixação e modificação do efetivo da Polícia Militar;
VI - criação, estruturação e atribuições das Secretárias e órgãos da administração pública
estadual, direta e indireta, autárquica e fundacional;
VII - criação, incorporação, fusão e desmembramento de Municípios;
VIII - bens de domínio do Estado e normas gerais sobre alienação, concessão, cessão, permuta,
arrendamento e aquisição dos mesmos;
IX - organização administrativa e judiciária do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do
Estado, e da Defensoria Pública;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 18.01.2001.
X - proteção, recuperação e incentivo à preservação do meio ambiente;
XI - limites do território estadual, bens do domínio do Estado e proteção do patrimônio público;
XII - matéria de legislação concorrente, na forma do art. 24 da Constituição Federal;
XIII - fixação dos subsídios dos membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos
servidores auxiliares, observado o que dispõe os art. 42, XI e 47, § 4º, desta Constituição e 150,
II, 152, III e 153, § 2º, I, da Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XIV - normas de direito financeiro;
XV - normas de privatização de empresa estatal de qualquer espécie;
XVI - disciplinar a restrição à participação em concorrências públicas e ao acesso a benefícios e a
créditos oficiais de responsável por atos de degradação ao meio ambiente;
Art. 95. Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
I - eleger os membros da Mesa Diretora, com mandato de dois anos, permitida a reeleição e
constituir suas comissões.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 07.05.2003.
II - dispor, através de Resolução, sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação,
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei
para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
III - elaborar seu Regimento Interno;
IV - dar posse ao governador e ao Vice-Governador eleitos, conhecer de suas renúncias, conceder
ao Governador licença para interromper o exercício de suas funções, ausentar-se do Estado por
mais de quinze dias ou afastar-se do País;
V - apreciar os relatórios do Governador do Estado sobre execução dos planos de Governo;
VI - julgar anualmente, as contas do Governador e, se este não as prestar até sessenta dias da
abertura da sessão legislativa, eleger Comissão para tomá-las, determinando providência para a
punição dos culpados;
VII - fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração
indireta;
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VIII - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão
definitiva do Tribunal de Justiça do Estado ou instância superior;
IX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do Poder regulamentar ou dos
limites de delegação legislativa;
X - convocar Secretários de Estado para prestarem informações, pessoalmente, no prazo de trinta
dias, sobre assuntos de suas pastas, previamente determinados, importando em crime de
responsabilidade a ausência sem justificação adequada;
XI - processar e julgar:
a) o Governador e o Vice-Governador do Estado nos crimes de responsabilidade, bem como os
Secretários de Estado nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles;
b) o Procurador Geral de Justiça e o Procurador-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XII - fixar através de lei específica, os subsídios:
a) do Governador, do Vice-Governador e dos Secretários de Estado, observado o que dispõe os
art. 42, XI e 47, § 4º, desta Constituição, e 150, II, 152, II, e 153, § 2º, I da Constituição Federal.
b) dos deputados estaduais, observado o que dispõe os art. 42, XI, e 47, § 4º desta Constituição,
e os art. 150, II, 152, II e 153, § 2º, I da Constituição Federal.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
XIII - autorizar referendo e convocar l, na forma da
lei; XIV - declarar a perda de mandato de
Deputado;
XV - apreciar e deliberar os vetos do Governador do Estado;
XVI - aprovar, por maioria absoluta e voto secreto, a destituição do Procurador-Geral de Justiça;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XVII - julgar, anualmente, as contas do Tribunal de Contas do Estado, aplicando-se, quando for o
caso, o previsto no inciso VI deste artigo;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XVIII - mudar temporariamente sua sede;
XIX - solicitar ao Governador do Estado, na forma do Regimento Interno, informações sobre
atos de sua competência privativa;
XX - Aprovar convênios, acordos ou contratos com os Governos federal, estaduais ou municipais
e com entidades de direito público ou privado, de que resultem para o Estado quaisquer
encargos não estabelecidos na lei orçamentária;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XXI - apreciar, trimestralmente os relatórios das atividades do Tribunal de Contas do Estado;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XXII - elaborar o seu Regimento Interno;
XXIII - solicitar, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, intervenção federal no Estado,
quando houver coação ou impedimento do livre exercício do Poder Legislativo;
XXIV - aprovar, após argüição, pelo voto secreto da maioria de seus membros, os nomes dos
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presidentes de fundações públicas;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XXV - convocar o Procurador-Geral de justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Defensor
Público Geral, para prestarem informações sobre assuntos previamente determinados, no prazo
de 30 dias, sujeitando-se estes às penas da lei, na ausência sem justificativa;
XXVI - requisitar informações dos Secretários de Estados e do Procurador-Geral de justiça sobre
assuntos relacionados com suas pastas ou instituições, importando crime de responsabilidade a
recusa ou não atendimento, no prazo de trinta dias, e o fornecimento de informações falsas;
XXVII - zelar pela preservação de sua competência legislativa em face da atribuição normativa
de outros Poderes;
XXVIII - escolher dois terços dos membros do Tribunal de Contas do Estado, após argüição em
sessão pública;
XXIX - aprovar, previamente, em escrutínio secreto, após argüição em sessão pública, a escolha
dos titulares dos cargos de conselheiro do Tribunal de Conta indicados pelo Governador do
Estado;
XXX - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Estadual, em sua estrutura
e seus componentes e o desempenho da administração tributária do Estado.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção III - Dos Direitos e Deveres dos Deputados
Art. 96. Os Deputados são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras
e votos.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º Os Deputados, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Amapá.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Desde a expedição do Diploma, os Deputados não poderão ser presos, salvo em flagrante
de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de vinte e quatro horas à
Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Recebida a denúncia contra Deputado, por crime ocorrido após a diplomação, o Tribunal de
Justiça dará ciência à Assembleia Legislativa, que, por iniciativa de partido político nela
representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até a decisão final, sustar o
andamento da ação.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 4º O pedido de sustação será apreciado pela Assembleia Legislativa no prazo improrrogável de
quarenta e cinco dias do seu recebimento pela Mesa Diretora.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 5º A sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato.
54

§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 6º Os Deputados não serão obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas
em razão do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiaram ou deles receberam
informações.
§ 6º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 7º A incorporação às Forças Armadas de Deputados, embora militares e ainda que em tempo de
guerra, dependerá de prévia licença da Assembleia Legislativa.
§ 7º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 8º As imunidades de Deputados subsistirão durante o estado de sítio, só podendo ser suspensas
mediante o voto de dois terços dos membros da Assembleia Legislativa, nos casos de atos
praticados fora do recinto da Assembleia, que sejam incompatíveis com a execução da medida.
§ 8º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 97. Os Deputados não poderão:
I - desde a expedição de diploma:
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública,
sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o
contrato obedecer a cláusulas uniformes;
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis
ad nutum, nas entidades constantes da alínea anterior.
II - desde a posse:
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor decorrente de
contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer função remunerada;
b) ocupar cargo ou função desde que sejam demissíveis ad nutum, nas entidades referidas no
inciso I, alínea a;
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se refere o inciso I, alínea
a;
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público
eletivo. Art. 98. Perderá o mandato o Deputado:
I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;
II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar;
III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias,
salvo licença ou missão autorizada pela Assembleia;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos;
V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na constituição
Federal; VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em
julgado.
§ 1º Além de outros casos a serem definidos no regimento Interno, considerar-se-á incompatível
com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao Deputado, ou a percepção,
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no exercício do cargo, de vantagens indevidas, e o envolvimento em crimes definidos como
hediondos e a tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins.
§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda de mandato será decida pela assembleia Legislativa,
por voto secreto e maioria absoluta, mediante provocação da Mesa ou de partido político
representado na Assembleia, assegurada ampla defesa.
§ 3º Nos casos dos incisos III, IV e V, a perda será declarada pela Mesa, de ofício ou mediante
provocação de qualquer de seus membros, ou de partido político representado na Assembleia
Legislativa, assegurada ampla defesa.
§ 4º A renúncia de parlamentar submetido a processo que vise ou possa levar à perda do mandato,
nos termos deste artigo, terá seus efeitos suspensos até as deliberações finais de que tratam os
§§ 2º e 3º
§ 4º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 99. Não perderá o mandato o Deputado:
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado,
Secretário de Prefeitura Municipal ou chefe de missão diplomática temporária;
II - licenciado pela Assembleia Legislativa por motivo de doença, ou para tratar, sem
remuneração, de interesse particular, desde que, neste caso, o afastamento não ultrapasse cento
e vinte dias por sessão legislativa.
§ 1º O suplente será convocado nos casos de vaga decorrente da investidura em funções
previstas neste artigo ou de licença superior a cento e vinte dias.
§ 2º Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la, se faltarem mais
de quinze meses para o término do mandato.
§ 3º Na hipótese de inciso I, o Deputado poderá optar pela remuneração do mandato.
Seção IV - Das Reuniões
Art. 100. A Assembleia Legislativa reunir-se-á, anualmente, na capital do Estado, de 02 de
fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, de 27.5.2008.
§ 1º As reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o primeiro dia útil
subseqüente, quando recaírem em sábados, domingos ou feriados.
§ 2º A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes
orçamentárias, exceto no caso previsto no § 12 do Art. 175.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 30, de 29.04.2003.
§ 3º A Assembleia Legislativa reunir-se-á, em Sessão Preparatória, a partir de 1º de fevereiro, no
primeiro ano de Legislatura, para a posse de seus membros e eleição da Mesa Diretora, para
mandato de dois anos, permitida a reeleição.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 31, de 07.05.2003.
§ 4º A convocação extraordinária da Assembleia Legislativa far-se-á:
Caput do § 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - pelo seu Presidente, para o compromisso e a posse do Governador e Vice-Governador do
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Estado, bem assim em caso de intervenção federal;
II - pelo seu Presidente, a requerimento da maioria de seus membros ou pelo Governador do
Estado, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as hipóteses deste inciso
com a aprovação da maioria absoluta dos seus membros.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 5º Na sessão legislativa extraordinária, a Assembleia Legislativa somente deliberará sobre
matéria para qual foi convocada, vedado o pagamento de parcela indenizatória, em razão da
convocação.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção V - Das Comissões
Art. 101. A Assembleia Legislativa terá comissões permanentes e temporárias, na forma e com as
atribuições previstas nesta Constituição, no seu regimento interno ou no ato de regular sua
criação.
§ 1º Na constituição da Mesa e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a
representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da
Assembleia.
§ 2º Às Comissões, em razão de sua competência, cabe:
I - discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do Regimento Interno, a competência
do plenário, salvo se houver, por decisão deste, requerimento de um quinto dos membros da
Assembleia Legislativa;
II - convocar Secretários de Estado ou dirigentes de órgãos estaduais, para prestarem
informações inerentes às suas atribuições, no prazo de trinta dias, sujeitando-se pelo não
comparecimento sem justificativa adequada, ao julgamento da Assembleia por crime de
responsabilidade;
III - realizar audiência públicas com entidade da sociedade civil;
IV - receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa, contra atos
ou omissões das autoridades ou entidades públicas ou prestadoras de serviços públicos;
V - solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão;
VI - fiscalizar e apreciar programas de obras, planos estaduais, regionais e setoriais de
desenvolvimento e, sobre eles, emitir parecer;
VII - acompanhar a execução orçamentária do Poder Executivo;
VIII - realizar audiências públicas dentro e fora da sede do Poder Legislativo.
§ 3º Às Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação próprios das
autoridades judiciais, além de outros previstos no Regimento Interno, serão criadas mediante
requerimento de um terço dos membros da Assembleia Legislativa, para apuração de fato
determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, quando for o caso, encaminhadas ao
Ministério Público para que se promova a responsabilidade civil e criminal dos infratores.
§ 4º A omissão de informações às Comissões Parlamentares de Inquérito, inclusive as que
envolvam sigilo, ou a prestação de informações falsas constitui crime de responsabilidade.
§ 5º Durante o recesso, salvo convocação extraordinária, haverá uma comissão representativa da
Assembleia Legislativa eleita na última sessão ordinária do período legislativo, com atribuições
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definidas no Regimento Interno, não podendo deliberar sobre emendas à Constituição e projetos
de lei, cuja composição reproduzirá tanto quanto possível, a proporcionalidade da representação
dos partidos ou blocos parlamentares.
Seção VI - Do Processo Legislativo
Subseção I - Das Disposições Gerais
Art. 102. O processo legislativo compreende a elaboração de:
I - emendas à Constituição;
II - leis complementares;
III - leis ordinárias;
IV- leis delegadas;
V- decretos legislativos;
VI- resoluções.
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, alteração e consolidação das leis.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Subseção II - Das Emendas à Constituição
Art. 103. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
I- de um terço, no mínimo, dos Deputados Estaduais;
II - do Governador do Estado;
III - de mais da metade das Câmaras Municipais do Estado, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros;
IV - de cidadãos, mediante iniciativa popular assinada, no mínimo, por um por cento dos
eleitores do Estado;
§ 1º A Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal no Estado,
estado de defesa ou estado de sítio.
§ 2º A proposta será discutida e votada em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver,
em ambos, três quintos dos votos dos membros da Assembleia Legislativa.
§ 3º A emenda à Constituição será promulgada pela Mesa da Assembleia Legislativa.
§ 4º Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:
I - o princípio federativo;
II - a separação dos Poderes;
III - os direitos e garantias individuais;
IV - o voto direto, secreto, universal e periódico.
§ 5º A matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não poderá
ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa.
Subseção III - Das Leis
Art. 104. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou Comissão
da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral
de Justiça e aos cidadãos nos casos e na forma prevista nesta Constituição.
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Parágrafo único. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre:
I - a organização, o regime jurídico dos servidores militares e a fixação ou modificação dos efetivos
da Polícia Militar;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e
fundacional do Estado ou aumento de sua remuneração;
III - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
IV - organização da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e do Ministério Público
estadual;
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da administração
pública estadual;
VI - plano plurianual, diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
VII - criação e extinção de sociedade de economia mista e empresa pública, e suas
subsidiárias. Art. 105. Não será admitido aumento da despesa prevista:
I - nos projetos de iniciativa exclusiva do Governador do Estado, ressalvado o disposto no art.
176, §§ 3º e 4º, desta Constituição;
II - nos projetos sobre organização dos serviços administrativos da Assembleia Legislativa, dos
Tribunais e do Ministério Público.
Art. 106. O Governador do Estado poderá solicitar urgência, a qualquer tempo, para apreciação
de projetos de sua iniciativa.
§ 1º Solicitado e justificado o pedido de urgência na mensagem enviada à Assembleia Legislativa,
se esta não se manifestar em até quarenta e cinco dias sobre a proposição, será esta incluída na
ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, para que se ultima a
votação.
§ 2º O prazo estabelecido no parágrafo anterior não ocorre nos períodos de recesso da
Assembleia Legislativa, nem se aplica aos projetos de código.
Art. 107. Concluída a votação e aprovação do projeto de lei na forma regimental, será ele enviado
ao Governador do Estado que, aquiescendo, o sancionará.
§ 1º Se o Governador do Estado considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou
contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de quinze dias úteis,
contados da data do recebimento, e comunicará, dentro de quarenta e oito horas, ao Presidente
da Assembleia Legislativa, os motivos do veto.
§ 2º O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.
§ 3º Sendo negada a sanção, as razões do veto serão comunicadas ao Presidente da Assembleia
Legislativa.
§ 4º Decorrido o prazo de quinze dias, o silêncio do Governador do Estado, importará sanção.
§ 5º A Assembleia Legislativa deliberará sobre o veto em uma única discussão e votação, no prazo
de trinta dias de seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos
Deputados, em escrutínio secreto.
§ 6º Esgotado, sem deliberação, o prazo estabelecido no § 5º, o veto será colocado na Ordem
do Dia da sessão imediata, sobrestadas as demais proposições até sua votação final.
§ 7º Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para promulgação, ao Governador do
Estado.
§ 8º Se a lei não for promulgada dentro de quarenta e oito horas pelo Governador do Estado,
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nos casos dos §§ 4º e 7º, o Presidente da Assembleia Legislativa a promulgará, e, se este, não o
fizer em igual prazo, caberá ao Vice-Presidente fazê-lo.
§ 8º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 9º A matéria constante do projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo
projeto, na mesma sessão legislativa, mediante proposta da maioria absoluta dos Deputados.
Art. 108. As leis delegadas serão elaboradas pelo Governador do Estado, que deverá solicitar a
delegação à Assembleia Legislativa.
§ 1º Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva da Assembleia Legislativa,
a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre planos plurianuais, diretrizes
orçamentárias e orçamentos.
§ 2º A delegação ao Governador do Estado terá forma de resolução da Assembleia Legislativa,
que especificará seu conteúdo e os termos do seu exercício.
§ 3º Se a resolução determinar a apreciação do projeto pela Assembleia Legislativa, esta a fará em
votação única, vedada qualquer emenda.
Art. 109. Além de outros casos previstos nesta Constituição serão complementares as leis que
dispuserem sobre:
I - organização e divisão judiciária;
II - organização do Ministério Público, da Procuradoria-Geral do Estado, da Defensoria Pública e
da Polícia Militar;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 22, de 18.01.2001.
III - atribuições de Vice-Governador do Estado;
IV - organização do sistema estadual de educação;
V - código de proteção ao meio ambiente.
Parágrafo único. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta e terão
numeração distinta da numeração das leis ordinárias.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Subseção IV - Da Iniciativa Popular
Art. 110. A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Assembleia Legislativa de
projeto de lei, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado estadual, distribuído pelo
menos por cinco Municípios, com um mínimo de dois por cento dos eleitores de cada um deles,
e de proposta de emenda à Constituição na forma do inciso IV do art. 103.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. Os projetos de lei apresentados através de iniciativa popular terão inscrição
prioritária na ordem do dia, no prazo máximo de quarenta e cinco dias, garantindo-se a sua
defesa em plenário por um dos cidadãos subscritores, na forma do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa.
Seção VII - Da Fiscalização Contábil, Financeira E Orçamentária
Art. 111. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional, e patrimonial do Estado e
dos órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e de qualquer das entidades
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constituídas ou mantidas pelo Estado, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncias de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa,
mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder.
§ 1º O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal
de Contas do Estado.
§ 2º Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais o Estado
responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de natureza pecuniária.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Art. 112. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa, será exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, ao qual compete:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado, mediante parecer
prévio que deverá ser elaborado em sessenta dias, a contar de seu recebimento;
II - apreciar as contas dos Prefeitos e julgar as contas da Mesa Diretora das Câmaras Municipais,
dentro do exercício em que forem prestadas;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores
da administração direta e indireta, incluídas as fundações e as sociedades instituídas e mantidas
pelo Poder Público estadual ou municipal e as contas daqueles que derem causa a perda,
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário;
IV - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer
título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder
Público, excetuadas as nomeações para cargos de provimento em comissão, bem como a das
concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que
não alterem o fundamento legal do ato concessório;
V - realizar, por iniciativa própria, da Assembleia Legislativa, de Comissão técnica ou de inquérito,
inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial,
nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades
referidas no inciso III;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Estado a Municípios, mediante
convênio, acordo, ajuste ou qualquer outro instrumento congênere, e das subvenções a qualquer
entidade de direito privado;
VII - prestar as informações solicitadas pelos Poderes Legislativos estadual e municipal ou por
qualquer de suas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional
e patrimonial e sobre resultados de auditoria e inspeções realizadas;
VIII - aplicar, aos responsáveis pela prática de ilegalidade de despesa, irregularidade de contas,
atraso no envio de prestações de contas ou descumprimento de suas decisões, as sanções
previstas em lei, que estabelecerá, dentre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário;
IX - fiscalizar as contas de empresas ou consórcios interestaduais e intermunicipais de cujo
capital social participe o Estado ou Município, conforme o caso, de forma direta ou indireta, nos
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termos de acordo, convênio ou ato constitutivo;
X - assinalar prazo, quando constatada a ilegalidade ou irregularidade para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sustando, caso não
atendido, a execução do ato impugnado, comunicando o fato, conforme o caso, à Assembleia
Legislativa ou à Câmara Municipal;
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidade ou abusos apurados;
XII - propor, em caso de irregularidade comprovada, a sustação de contrato, à Assembleia
Legislativa ou às Câmaras Municipais, que solicitarão, de imediato, respectivamente, ao Poder
Executivo estadual ou Municipal, conforme o caso, as medidas cabíveis;
XIII - (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006);
XIV - comunicar à Assembleia Legislativa ou a Câmara Municipal, para fins de direito, a falta de
remessa, dentro do prazo legal, das contas anuais do governo estadual e das Prefeituras
Municipais;
XV - examinar as demonstrações contábeis e financeiras constantes de balancetes mensais,
determinando as regularizações necessárias, na forma que a lei estabelecer;
XVI - negar a aplicação de lei ou ato normativo considerado inconstitucional ou ilegal que tenha
ou possa vir a ter reflexo no erário estadual ou municipal, incumbindo-lhe, de imediato, justificar
a ilegalidade ou propor à Assembleia Legislativa, às Câmaras Municipais ou ao Ministério Público,
a argüição de inconstitucionalidade;
XVII - homologar os cálculos das cotas do ICMS devidas aos Municípios;
XVIII - editar acórdãos, atos, resoluções e pareceres prévios, no âmbito de suas atribuições e
competências, para o completo desempenho do controle externo, os quais deverão ser
cumpridos pelas administrações estadual e municipais, sob pena de responsabilidade, bem como
para o seu regular funcionamento;
XIX - elaborar sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados na lei de diretrizes
orçamentárias, desvinculada do orçamento da Assembleia Legislativa.
§ 1º No caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pela Assembleia
Legislativa ou pelas Câmaras Municipais que solicitarão, de imediato, ao Poder Executivo as
medidas cabíveis.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Se a Assembleia Legislativa ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias, não efetivar as
medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal decidirá a respeito.
§ 3º As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de
título executivo.
§ 4º O Tribunal encaminhará à Assembleia Legislativa, trimestralmente e anualmente, relatório de
suas atividades.
§ 5º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 2, de 21.02.2001).
Art. 113. O Tribunal de Contas do Estado, integrado por sete Conselheiros, tem sede na capital
do Estado, autonomia funcional, administrativa e financeira, quadro próprio de pessoal e
jurisdição em todo o território estadual, exercendo, no que couber, as atribuições do art. 96 da
Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 37, de 04.06.2007.
§ 1º Os Conselheiros do Tribunal de Contas serão nomeados dentre os brasileiros que
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satisfaçam os seguintes requisitos:
I - mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
II - idoneidade moral e reputação ilibada;
III - notórios conhecimentos jurídicos, contábeis, econômicos e financeiros ou de administração
pública; IV - mais de dez anos de exercício de função ou de efetiva atividade profissional que
exija os conhecimentos mencionados no inciso anterior.
§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado serão escolhidos.
I - um terço pelo Governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, sendo dois
alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal, indicados
em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade e merecimento;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - dois terços pela Assembleia Legislativa.
§ 3º Os Conselheiros do Tribunal de Contas terão as mesmas garantias, prerrogativas,
impedimentos, vencimentos e vantagens dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do
Estado, aplicando-se lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40 da
Constituição Federal.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 4º Os Conselheiros, nas suas faltas e impedimentos serão substituídos pelos auditores.
§ 5º O auditor, quando em substituição a Conselheiro, terá as mesmas garantias e impedimentos
do titular e, quando no exercício das demais atribuições, as de juiz de direito da mais elevada
entrância do Estado.
§ 6º Os auditores do Tribunal de Contas serão nomeados após concurso público de provas ou
de provas e títulos, observada a classificação, cumpridos, ainda, os seguintes requisitos:
I - título de curso superior em direito, ciências contábeis, econômicas ou administrativas;
II - idoneidade moral e reputação ilibada.
§ 7º O auditor somente poderá aposentar-se com as vantagens do cargo, quando o tiver
exercido efetivamente, no Tribunal de Contas, por mais de cinco anos.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 5, de 14.03.1996.
§ 8º Os conselheiros elegerão o Presidente, o 1º e o 2º Vice-Presidentes do Tribunal de Contas,
para mandato de dois anos, permitida a reeleição.
§ 8º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 9º Considerar-se-á eleita a chapa que obtiver a maioria de votos.
§ 9º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 27, de 09.09.2002.
§ 10 Cabendo a escolha de Conselheiro à Assembleia Legislativa, caso o Chefe do Poder Executivo
não efetive a nomeação do candidato indicado nas quarenta e oito horas que se seguirem ao
recebimento da comunicação, o mesmo será investido automaticamente no cargo.
§ 10 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 2, de 30.11.1995.
Art. 114. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de
controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução dos programas de
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governo e dos orçamentos do Estado e dos Municípios;
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades das administrações estadual e
municipal, bem como da aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e
haveres do Estado e dos Municípios;
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.
§ 1º Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer
irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de
responsabilidade solidária.
§ 2º Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma
da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas do Estado.
Seção VIII - Da Procuradoria da Assembleia Legislativa
Art. 115. A Procuradoria da Assembleia compete exercer a representação judicial do Poder
Legislativo nas ações em que este for parte, ativa ou passiva, sem prejuízo das atribuições da
Procuradoria-Geral do Estado.
Parágrafo único. Lei, de iniciativa da Assembleia Legislativa, disciplinará sua competência e o
ingresso na classe inicial da carreira, que para todos os fins integra a Advocacia Pública do Estado
do Amapá, mediante concurso de provas ou de provas e títulos.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
CAPÍTULO II - DO PODER EXECUTIVO
Seção I - Do Governador e do Vice-Governador do Estado
Art. 116. O Poder Executivo estadual é exercido pelo Governador do Estado, com o auxílio dos
Secretários de Estado.
Art. 117. A eleição do Governador e do Vice-Governador do Estado, para mandato de 4 (quatro)
anos realizar-se-á no primeiro Domingo de outubro, em primeiro turno, e no último Domingo
de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do mandato de seus
antecessores, e a posse ocorrerá em primeiro de janeiro do ano subseqüente, observado, quanto
ao mais, o disposto no art. 77, da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 1º O Governador e o Vice-Governador prestarão, no ato da posse perante a Assembleia
Legislativa, o seguinte compromisso: “Prometo defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição
do Estado, observar as leis e desempenhar com dedicação e honestidade o mandato que me foi
confiado pelo povo amapaense”.
§ 2º Se, decorridos dez dias da data fixada para a posse, o Governador ou Vice-Govenador do
Estado, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago pela
Assembleia Legislativa.
§ 3º Os subsídios do Governador e do Vice-Governador do Estado serão fixados por lei de
iniciativa da Assembleia Legislativa, que deverá ser aprovada e publicada antes da data das
eleições estaduais, observado o que dispõem os arts. 42, XI e 47, § 4º desta Constituição e os
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arts. 150, II, 153, III e 153, § 2º, I da Constituição Federal.
§ 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 118. O Governador e o Vice-Governador do Estado e quem os houver sucedido ou
substituído no curso do mandato poderão ser reeleitos para único período subseqüente de
quatro anos.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 1º O Governador e o Vice-Governador residirão na Capital do Estado e não poderão, sem prévia
permissão da Assembleia Legislativa, ausentar-se do País ou do Estado por mais de quinze dias,
sob pena de perda do cargo.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Substituirá o Governador no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o ViceGovernador.
§ 3º (Dispositivo declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIN nº 887).
§ 4º Em caso de impedimento simultâneo do Governador e do Vice-Govenador ou de vacância
de ambos os cargos, serão sucessivamente chamados a exercer o cargo de Governador o
Presidente da Assembleia Legislativa e o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
§ 5º Vagando os cargos de Governador e Vice-Governador, far-se-á eleição noventa dias de aberta
a última vaga.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 6º Ocorrendo a vacância nos últimos dois anos do período governamental, a eleição para
ambos os cargos será feita trinta dias depois da última vaga, pela Assembleia Legislativa, na
forma da lei.
§ 6º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 7º Em qualquer dos casos, os substitutos deverão completar o período de seus antecessores.
§ 7º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
Seção II - Das Atribuições do Governador
Art. 119. Compete privativamente ao Governador do Estado, além de outras atribuições previstas
nesta Constituição:
I - representar o Estado nas suas relações jurídicas, políticas e administrativas, exercendo, com
o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual;
II - nomear e exonerar o Procurador da Fazenda Estadual, os dirigentes das autarquias, empresas
públicas, sociedades de economia mista de que o Estado detenha o controle acionário;
III - nomear e exonerar os Secretários de Estado;
IV - nomear, observado o disposto no art. 113 desta Constituição, os conselheiros do Tribunal
de Contas do Estado;
V - nomear e exonerar o Procurador-Geral do Estado;
VI - nomear o Procurador-Geral de Justiça, mediante a escolha feita em lista tríplice nos termos
desta Constituição;
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VII - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
VIII - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, expedir decretos e regulamentos para a sua
fiel execução;
IX - vetar, total ou parcialmente, projetos de lei aprovados pela Assembleia Legislativa;
X - decretar e fazer executar intervenção em Municípios, na forma da Constituição Federal e
desta Constituição;
XI - prestar a Assembleia Legislativa, no prazo de sessenta dias da abertura da sessão legislativa,
as contas relativas ao exercício anterior, e apresentar-lhe o relatório de atividades;
XII - remeter mensagem e plano de governo à Assembleia Legislativa, por ocasião da abertura da
sessão legislativa, expondo a situação do Estado e solicitando providências que julgar necessárias;
XIII - enviar à Assembleia o plano plurianual, o projeto de lei das diretrizes orçamentárias e as
propostas de orçamento previstos nesta Constituição;
XIV - prestar, por escrito, as informações solicitadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário, no
prazo de trinta dias, salvo se outro for determinado por Lei Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 15, de 24.05.2000.
XV - exercer o comando supremo da Polícia Militar, promover seus oficiais, nomear e exonerar o
Comandante-Geral;
XVI - atribuir caráter jurídico-normativo a pareceres da Procuradoria-Geral do Estado, que serão
adotados para a administração pública;
XVII - nomear magistrados, nos casos previstos na Constituição Federal e nesta Constituição;
XVIII - contrair empréstimos e realizar operações de crédito, mediante prévia autorização da
Assembleia Legislativa;
XIX - celebrar convênios com a União, o Distrito Federal, com outros Estados e com Municípios
para a execução de obras e serviços;
XX - expedir leis delegadas, na forma prevista nesta Constituição;
XXI - decretar situação de emergência e estado de calamidade
pública; XXII - prover e extinguir os cargos públicos estaduais na
forma da lei;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XXIII - determinar o Procurador-Geral do Estado o oferecimento da representação ao Tribunal
competente sobre inconstitucionalidade de leis ou atos estaduais ou municipais;
XXIV - delegar por decreto, a autoridade do Executivo, funções administrativas que não sejam
de sua exclusiva competência;
XXV - dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração estadual, quando não implicar aumento de
despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;
b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XXVI - promover desapropriação, na forma da lei;
XXVII - exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.
Seção III - Da Responsabilidade do Governador do Estado
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Art. 120. São crimes de responsabilidade do Governador do Estado, os definidos no art. 85 da
Constituição Federal e os previstos na legislação federal.
Parágrafo único. As normas de processo e julgamento são as definidas na legislação federal e no
Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 18, de 04.07.2000.
Art. 121. O Governador do Estado, admitida a acusação pelo voto de dois terços dos Deputados
Estaduais, será submetido a julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, nas infrações penais
comuns, ou perante a Assembleia Legislativa, nos crimes de responsabilidade.
§ 1º O Governador ficará suspenso de suas funções:
I- nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo Superior Tribunal de
Justiça;
II - nos crimes de responsabilidade, após a instauração do processo pela Assembleia Legislativa.
§ 2º Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará
o afastamento do Governador do Estado, sem prejuízo do regular prosseguimento do processo.
§ 3º Enquanto não sobrevier sentença condenatória, nas infrações comuns, o Governador não
estará sujeito à prisão.
4º O Governador do Estado, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por
atos estranhos ao exercício de suas funções.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção IV - Dos Secretários de Estado
Art. 122. Os secretários de Estado serão escolhidos pelo Governador, dentre brasileiros maiores
de vinte e um anos e no exercício dos seus direitos políticos.
Parágrafo único. O subsídio dos Secretários de Estado será fixado na forma do disposto no § 3º
do art. 117 desta Constituição.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 123. Compete aos Secretários de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta
Constituição e na lei:
I - exercer a orientação, a coordenação e a supervisão dos órgãos e entidades da administração
estadual na área de sua competência e referendar atos e decretos assinados pelo Governador
do Estado;
II - expedir instruções para a execução de preceitos desta Constituição, das leis, decretos e
regulamentos nas esferas de suas respectivas competências;
III - apresentar ao Governador do Estado relatório de sua gestão na Secretaria;
IV - praticar os atos para os quais receber delegação de competência do Governador;
V - apresentar declaração de bens no ato da posse e no término do exercício do cargo;
VI - responder, no prazo fixado no inciso XXVI do art. 95 desta Constituição, aos pedidos de
informações da Assembleia Legislativa.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
CAPÍTULO III - DO PODER JUDICIÁRIO
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Seção I - Disposições Gerais
Art. 124. São órgãos do Poder Judiciário do Estado:
I - o Tribunal de Justiça;
II- os Juízes de Direito;
III- os Juízes de Direito Auxiliares;
IV- os Juízes de Direito Substitutos;
V - os Tribunais do Júri;
VI - a Justiça Militar;
VII - outros Tribunais e Juízos instituídos por lei.
§ 1º Os Tribunais de segundo grau têm sede na Capital e jurisdição em todo o território estadual.
§ 2º São assegurados, na forma do art. 99 da Constituição Federal, ao Poder Judiciário, recursos
suficientes para manutenção, expansão e aperfeiçoamento de suas atividades jurisdicionais,
visando o acesso de todos à Justiça.
Art. 125. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O Tribunal de Justiça elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estipulados
conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º O encaminhamento da proposta, aprovada pelo Tribunal, compete ao Presidente do Tribunal
de Justiça.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Se o Tribunal não encaminhar sua proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na
lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da
proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de
acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 4º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os
limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para
fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas
ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 125-A. À exceção dos créditos de natureza alimentícia, os pagamentos devidos pela Fazenda
Estadual ou Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a
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designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos
para este fim.
§ 1º É obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária
ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado, constantes de
precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, fazendo-se o pagamento até o final do
exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente.
§ 2º Os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários,
vencimentos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença
transitada em julgado.
§ 3º As dotações orçamentárias e os créditos abertos serão consignados diretamente ao Poder
Judiciário, cabendo ao Presidente do Tribunal de Justiça determinar o pagamento segundo as
possibilidades do depósito, e autorizar, a requerimento do credor, e exclusivamente para o caso
de preterimento de seu direito de precedência, o seqüestro da quantia necessária à satisfação
do débito.
§ 4º O disposto no Caput deste artigo, relativamente à expedição de precatórios, não se aplica
aos pagamentos de obrigações definidas em lei como de pequeno valor que a Fazenda Estadual
ou Municipal deva fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.
§ 5º São vedados a expedição de precatório complementar ou suplementar de valor pago, bem
como fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, a fim de que seu pagamento
não se faça, em parte, na forma estabelecida no § 4º deste artigo e, em parte, mediante expedição
de precatório.
§ 6º A lei poderá fixar valores distintos para o fim previsto no § 4º deste artigo, segundo as
diferentes capacidades das entidades de direito público.
§ 7º O Presidente do Tribunal de Justiça incorrerá em crime de responsabilidade se, por ato
comissivo ou omissivo, retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatório.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 126. Compete ao Tribunal de Justiça a iniciativa da Lei de Organização e Divisão Judiciárias
do Estado e de suas alterações, observados os seguintes princípios:
I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de
provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases,
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se,
nas nomeações, à ordem de classificação;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento,
atendidas as normas fixadas no inciso II do art. 93 da Constituição Federal.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
a) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
b) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
c) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
d) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
e) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
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f) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
III - o acesso ao Tribunal de Justiça, em vaga destinada a magistrado, se fará por antigüidade e
merecimento, alternadamente, apurados na última entrância;
IV - previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados,
constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamente a participação em curso oficial ou
reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de magistrados;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
V - os subsídios dos Desembargadores do Tribunal de Justiça e dos demais magistrados serão
fixados com observância do disposto no inciso V do art. 93 da Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
V-A - a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto
no art. 40 da Constituição Federal;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VI - o juiz titular residirá na respectiva comarca, salvo autorização do Tribunal de Justiça;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VII - a criação ou restauração e a instalação de comarca ou vara se darão conforme dispuserem
a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e o Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
importando a previsão das respectivas estruturas administrativas, judiciárias, notarial e de
registro, definidas naquela lei;
VIII - o ato de remoção, disponibilidade e aposentadoria do magistrado, por interesse público,
fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do Tribunal de Justiça ou do Conselho
Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VIII-A - a remoção a pedido ou a permuta de magistrados de comarca de igual entrância
atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas a, b, c e e, do inciso II, do art. 93 da Constituição
Federal;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
IX - Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas
todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos,
às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação
do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
X - as decisões administrativas do Tribunal de Justiça serão motivadas e em sessão pública,
sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XI - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas, funcionando, nos
dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XII - o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e
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à respectiva população;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XIII - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero
expediente sem caráter decisório;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XIV - a distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 127. Haverá, no Tribunal de Justiça, o Conselho da Magistratura, com a composição e a
competência que lhe derem a Lei de Organização e Divisão Judiciárias e o Regimento Interno
do Tribunal.
Art. 128. Um quinto do Tribunal de Justiça será composto de membros do Ministério Público com
mais de dez anos de carreira e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada,
com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em listas sêxtuplas, pelos
órgãos de representação das respectivas classes.
Parágrafo único. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará lista tríplice, enviando-a
ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para
nomeação.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 129. Os magistrados gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício,
dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do Tribunal de Justiça, e, nos
demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
a) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
b) (Revogada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do artigo 93, VIII, da
Constituição Federal;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos artigos 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153,
III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 2º O Tribunal de Justiça poderá, pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, por ato ou omissão verificados durante o biênio
de estágio probatório, decidir pela exoneração do juiz:
I - manifestamente negligente no cumprimento dos deveres do cargo:
II - de procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções;
III - de insuficiente capacidade de trabalho ou cujo proceder funcional seja incompatível com o
bom desempenho das atividades do Poder Judiciário.
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§ 3º Dar-se-á exoneração, com automático afastamento do magistrado de suas funções, ainda
que o ato respectivo seja publicado após o biênio.
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 130. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 1º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 2º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 3º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 4º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006). Art. 131. Aos magistrados é
vedado:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério; II receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
III - dedicar-se a atividade político-partidária.
IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do
afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção II - Do Tribunal de Justiça
Art. 132. O Tribunal de Justiça, com sede na capital e jurisdição em todo território do Estado,
compõe-se de, no mínimo, nove Desembargadores.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 133. Compete privativamente ao Tribunal de Justiça, além das competências elencadas no
inciso I do art. 96 da Constituição Federal:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - propor ao Poder Legislativo, observado o disposto no art. 169 da Constituição Federal:
Caput do inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
a) a alteração do número de seus membros;
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que
lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
c) a criação e a extinção de tribunais inferiores;
d) a criação da Justiça Militar estadual, na forma do art. 125, § 3º, da Constituição Federal;
e) a criação da Justiça de Paz e a eleição dos respectivos juízes;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
f) a criação dos juizados especiais;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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g) a alteração da organização e da divisão judiciárias;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
h) a criação de novas varas e respectivos
cargos.
II - processar e julgar, originariamente:
a) o Vice-Governador, os Secretários de Estado, ressalvado o disposto no art. 95, XI, a, os Juízes
Estaduais e os membros do Ministério Público, ressalvado o disposto no art. 95, XI, b, nos crimes
comuns e de responsabilidade, e os Prefeitos nos crimes comuns, ressalvada a competência da
Justiça Eleitoral;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
b) nos crimes comuns, o Procurador-Geral do Estado e os Deputados Estaduais;
c) o mandado de segurança contra atos do Governador, Mesa e da Presidência da Assembleia, do
próprio Tribunal ou de algum de seus membros, dos Secretários de Estado, do Presidente ou dos
Conselheiros do Tribunal de Contas, do Procurador Geral de Justiça, dos Prefeitos Municipais e do
Presidente da Câmara Municipal da Capital;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
d) o habeas corpus, quando o coator ou paciente for autoridade que goze de foro especial junto
ao próprio Tribunal de Justiça, em razão de prerrogativa da função, ou sujeita à sua jurisdição, ou
se trate de ação penal de sua competência originária, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
e) o habeas data contra atos das autoridades referidas na alínea “c”;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
f) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do
Governador do Estado, de Secretário de Estado, da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Contas
do Estado ou do próprio Tribunal de Justiça e seus órgãos diretivos;
g) a ação rescisória de seus julgados e a revisão criminal nos processos de sua competência;
h) a reclamação para preservação de sua competência e garantia de autoridade de suas decisões;
i) a execução de acórdãos nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de
atribuições para a prática de atos processuais, não decisórios;
j) os conflitos de competência entre juízes de direito do Estado;
l) os conflitos de atribuições entre autoridades judiciais e administrativas estaduais, quando forem
suscitantes ou suscitados o Governador do Estado e o Procurador-Geral de Justiça.
m) a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade de leis ou
atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual e de leis ou atos
normativos municipais em face da Constituição Federal, observado o disposto no art. 97 desta
última;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
n) o julgamento da exceção da verdade, nos processos de crimes contra a honra em que o
querelante fizer jus a foro especial, por prerrogativa de função, junto ao próprio Tribunal de
Justiça;
o) a suspeição oposta a desembargadores e ao Procurador Geral de Justiça;
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p) a perda do posto e da patente de oficiais e da graduação das praças, na forma do art. 125, §
4º, da Constituição Federal;
q) os incidentes de uniformização de jurisprudência.
III - julgar, em grau de recurso, na forma que dispuserem a legislação e seu regimento interno,
pelo seu plenário ou outros órgãos que o componham, as causas decididas em primeiro grau de
jurisdição, e as decisões e sentenças sujeitas a remessa ou reexame necessário, em duplo grau
de jurisdição, observado o âmbito de sua competência, e as decisões dos presidentes de suas
Secções ou Câmaras;
IV - promover representação para garantia do livre exercício do Poder Judiciário estadual,
quando este se achar coacto ou impedido, e para assegurar a observância de princípios
consagrados nas Constituições Federal e Estadual, ou ainda para assegurar a execução de lei,
ordem ou decisão judicial, requerendo a intervenção no Estado e requisitando-a para o
Município, conforme o caso;
V - eleger seus órgãos diretivos e elaborar o respectivo regimento interno, com observância das
normas de processo e das garantias constitucionais das partes, e dispondo sobre a competência
e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
III - organizar suas secretarias, seus serviços auxiliares e os dos juízes que lhe forem vinculados,
velando pelo exercício da atividade correcional respectiva;
IV - prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, respeitado o disposto no
art. 169, da Constituição Federal, os cargos necessários à administração da justiça, exceto os de
confiança, assim definidos em lei, mediante ato de seu Presidente;
V - conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores
que lhe forem imediatamente vinculados;
VI - prover os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
VII - expedir decisão normativa em matéria administrativa de economia interna do Poder
Judiciário;
VIII - encaminhar ao Poder Executivo a proposta orçamentária do Poder Judiciário e as
propostas de abertura de créditos adicionais, dentro dos limites estipulados pela lei de diretrizes
orçamentárias;
IX - aplicar sanções aos magistrados e decidir, para efeito da aposentadoria ou afastamento
temporário sobre a incapacidade física ou mental;
X - homologar os concursos para o ingresso na magistratura estadual, indicando ao Presidente
do Tribunal, para nomeação, os candidatos neles aprovados;
XI - exercer as atribuições do § 1º, inciso I, alíneas a e b, e III, do art. 120 da Constituição Federal;
XII - receber do Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Amapá, lista
sêxtupla para preenchimento de vagas no Tribunal de Justiça reservadas a seus integrantes e,
com base nela, elaborar lista tríplice, enviando-a ao Governo do Estado, que escolherá um para
nomeação;
XIII - indicar à nomeação, pelo Presidente do Tribunal, o juiz de direito que deva ser promovido
por antigüidade e, em lista tríplice os que devem sê-lo por merecimento;
XIV - julgar processos de invalidez dos serventuários, para fins de aposentadoria, licença
compulsória, reversão, afastamento e readmissão;
XV - conceder reversão, afastamento ou readmissão a magistrados e declarar o abandono ou
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a perda de cargos, por estes;
XVI - outras atribuições que lhe sejam conferidas pela legislação vigente ou venham a sê-lo por
atos normativos do próprio Tribunal de Justiça.
§ 1º Para a eleição a que se refere o inciso V deste artigo, terão direito a voto todos os membros
do Tribunal de Justiça.
§ 2º Compete ao Presidente do Tribunal de Justiça expedir ato de nomeação, promoção,
remoção, disponibilidade, exoneração e aposentadoria de magistrado de carreira da respectiva
jurisdição.
Seção III - Dos Tribunais do Júri
Art. 134. O Tribunal do Júri, que terá competência para o julgamento dos crimes dolosos contra
a vida, na forma da legislação processual penal, tem funcionamento na sede de cada comarca,
com a composição que a lei determinar, assegurados o sigilo das votações, a plenitude de defesa
e a soberania dos veredictos.
Seção IV - Do Juiz de Direito, dos Juízes de Direito Auxiliares e os Juízes de
Direito Substitutos
Art. 135. Os juízes de direito, os juízes de direito auxiliares e os juízes de direitos substitutos
exercerão jurisdição comum de primeiro grau e integração a carreira da magistratura, com a
competência que a Lei de Organização e Divisão Judiciárias estabelecer.
§ 1º Compete ao juiz de direito julgar mandado de injunção quando a forma regulamentadora
for atribuição do Prefeito, da Câmara Municipal ou de sua Mesa Diretora, ou ainda de autarquia
ou fundação pública municipal.
§ 2º O Tribunal de Justiça poderá designar juízes de direito auxiliares e juízes de direito
substitutos, para auxiliarem na comarca ou vara cujo número de processos tenha ultrapassado o
limite que vier a ser fixado na lei de organização e divisão judiciárias.
Art. 136. O Tribunal de Justiça avaliará, periodicamente, as comarcas e o volume dos trabalhos
forenses e proporá, se necessário, a reavaliação das entrâncias e a criação ou supressão de varas.
Art. 137. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas
especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional,
presente no local do litígio.

o juiz far-se-á

Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção V - Da Justiça Militar
Art. 138. A Justiça Militar do Estado do Amapá é competente para processar e julgar os militares
estaduais, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares
militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao Tribunal de
Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação de praças.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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Parágrafo único. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
a) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
b) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 139. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os
crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais
crimes militares.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção VI - Dos Juizados Especiais
Art. 140. Os juizados especiais serão providos por juízes togados, ou togados e leigos,
competentes para conciliação, o julgamento, e a execução de causas cíveis de menor
complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral
e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recurso
por turmas de juízes de primeiro grau.
Seção VII - Da Justiça de Paz
Art. 141. A Justiça de Paz compõe-se de cidadãos remunerados, eleitos pelo voto direto, universal
e secreto, com mandato de quatro anos, e tem competência para, na forma da lei, celebrar
casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas
na legislação.
§ 1º A eleição do juiz de paz, observados o sistema majoritário e a coincidência com as eleições
municipais, será disciplinada em lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.
§ 2º Haverá em cada município em juiz de paz para cada Cartório de Registro Civil e Casamento.
Seção VIII - Do Controle da Constitucionalidade
Art. 142. Podem propor a ação direita de inconstitucionalidade e a ação declaratória de
constitucionalidade de que trata a alínea m do inciso II do art. 133 desta Constituição:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - o Governo do Estado;
II - a Mesa da Assembleia Legislativa; III - o Procurador-Geral de Justiça;
IV - o Prefeito e a Mesa da Câmara do respectivo Município, em se tratando de lei ou ato
normativo local;
V - o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Amapá;
VI - os partidos políticos com representação na Assembleia Legislativa ou em Câmara de
Vereadores; VII - entidades sindical ou de classes com base territorial no Estado.
§ 1º O Procurador-Geral de Justiça será ouvido, previamente, como fiscal da lei, em todas as
ações diretas de inconstitucionalidade em que não seja parte.
§ 2º Declarada a inconstitucionalidade de lei em ação direta, a decisão terá eficácia de caráter
geral, como suspensão automática de seus efeitos, independentemente de qualquer
comunicação ao respectivo órgão legislativo.
§ 3º Declarada a inconstitucionalidade de lei, incidentalmente, em última instância, a decisão será
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comunicada à Assembleia Legislativa ou à Câmara Municipal, conforme o caso, para suspensão,
no todo ou em parte, da norma impugnada.
§ 4º Declarada a inconstitucionalidade de ato normativo, em ação direta, ou incidentalmente, em
última instância, a decisão será comunicada ao Poder competente para adoção das providências
necessárias à prática do ato ou início do respectivo processo legislativo, conforme o caso, e, em
se tratando de órgão administrativo, com a determinação para fazê-lo em trinta dias, sob pena
de responsabilidade.
§ 5º Quando o Tribunal de Justiça apreciar a inconstitucionalidade, em tese, de norma legal ou
ato normativo estadual, citará o Procurador-Geral do Estado, que defenderá, ou não, o ato ou
texto impugnado, ou no caso de norma legal ou ato normativo municipal, o Prefeito Municipal,
para a mesma finalidade.
§º 6º Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros poderá o Tribunal de Justiça
declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, incidentalmente
ou como objeto de ação direta.
Seção IX - Dos Servidores Notariais e de Registro
Art. 143. Os serviços notariais e de registro, no âmbito estadual, são exercidos em caráter privado,
por delegação do Poder Público.
§ 1º Lei federal regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários,
dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder
Judiciário.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º A fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de
registro observará as normas gerais fixadas em lei federal.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e
títulos, promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado, não se permitindo que qualquer serventia
fique vaga, por mais de seis meses, sem abertura de concurso com vistas a provimento ou
remoção, ressalvados os direitos daqueles que estiverem no exercício na data da promulgação
desta Constituição.
CAPÍTULO IV - DAS FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA
Seção I - Do Ministério Público
Art. 144. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do
Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis.
Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcionais.
Art. 145. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo,
observado o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, propor ao Poder Legislativo a
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criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de
provas ou de provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira; a lei disporá sobre
sua organização e funcionamento.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º As decisões do Ministério Público, fundadas em sua autonomia, obedecidas as formalidades
legais, têm eficácia plena e executoriedade imediata, ressalvada a competência constitucional do
Poder Judiciário e do Tribunal de Contas do Estado.
§ 2º O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos
na lei de diretrizes orçamentárias.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo
estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de
consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente,
ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 2º
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 4º Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os
limites estipulados na forma do § 2º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para
fins de consolidação da proposta orçamentária anual.
§ 4º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas
ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na lei de diretrizes
orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos
suplementares ou especiais.
§ 5º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 6º Os recursos próprios, não originários do Tesouro Estadual, serão utilizados em programas
vinculados às suas finalidades institucionais.
§ 5º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 146. O Ministério Público do Estado tem como Chefe o Procurador-Geral de Justiça,
nomeado pelo Governador do Estado, dentre Procuradores ou Promotores de Justiça com mais
de trinta e cinco anos de idade, que gozem de vitaliciedade, indicados em lista tríplice, para
mandato de dois anos, permitida uma recondução.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 40, de 04.03.2008.
Art. 147. A destituição do Procurador-Geral de Justiça, em casos de abuso de poder ou de
omissão grave no cumprimento de dever, poderá ocorrer por deliberação do Poder Legislativo
ou por indicação de dois terços do Colégio de Procuradores de Justiça, dependendo, em ambos
os casos, de aprovação da maioria absoluta dos membros da Assembleia Legislativa, na forma
da lei complementar.
Art. 148. Lei complementar, cuja iniciativa é facultada ao Procurador-Geral de Justiça
estabelecerá a organização, as atribuições e o Estatuto do Ministério Público, observadas,
relativamente a seus membros: I - as seguintes garantias:
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a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença
judicial transitada em julgado;
b) inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado
competente do Ministério Público, por voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada
ampla defesa;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
c) irredutibilidade de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts.
37, X e XI, 150, II, 153, III e 153, § 2º, I, todos da Constituição Federal.
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - as seguintes vedações:
a) receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou cartas
processuais;
b) exercer a advocacia;
c) participar de sociedade comercial, na forma da lei;
d) exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério;
e) exercer atividade político partidária;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
f) receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades
públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.
Alínea acrescentada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. Aplica-se aos membros do Ministério Público o disposto no art. 95, parágrafo
único, V, da Constituição Federal.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 149. O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de
provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização,
exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se,
nas nomeações, a ordem de classificação.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 2º Aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no art. 93, da Constituição Federal.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º A distribuição dos processos no Ministério Público será imediata.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 150. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e os serviços de relevância pública aos
direitos assegurados na Constituição Federal e nesta Constituição, e promover as medidas
necessárias à sua garantia;
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III - promover o inquérito civil e ação civil pública, para proteção do patrimônio público e social,
do meio ambiente, do consumidor, do contribuinte, dos grupos socialmente discriminados e
qualquer outro interesse difuso e coletivo;
IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação para fins de intervenção do
Estado, nos casos previstos nesta Constituição;
V - atuar, além das hipóteses do inciso anterior, em qualquer caso em que seja argüida por
outrem, direta ou indiretamente, inconstitucionalidade de lei ou ato normativo;
VI - defender judicialmente os direitos e interesses das populações indígenas;
VII - expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando
informações e documentos para instruí-los, na forma da lei complementar;
VIII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da lei complementar mencionada
no inciso anterior;
IX - requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados os
fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais;
X - exercer a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e dos que abriguem idosos, menores,
incapazes ou pessoas portadoras de deficiência;
XI - participação em organismos estatais de defesa do meio ambiente, do consumidor, da política
penal e penitenciária e outros afetos a sua área de atuação;
XII - representar ao Tribunal de Contas do Estado, sobre irregularidade no processamento das
contas públicas, bem como solicitar inspeções e auditorias financeiras em Prefeituras, Câmaras
Municipais, órgãos de administração direta e indireta do Estado e dos Municípios, inclusive
fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público;
XIII - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua
finalidade, sendo-lhe vedadas a representação judicial e a consultoria jurídica a entidades
públicas.
§ 1º Além das funções previstas na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis, incumbe
ainda, ao Ministério Público, nos termos da sua lei complementar:
a) instaurar procedimentos administrativos, para instruí-los, expedir notificações para colher
depoimentos ou esclarecimentos, municipais e estaduais da administração direta ou indireta,
como também promover inspeções e diligências investigatórias;
b) sugerir à autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhá-la e produzir
provas;
c) efetuar recomendações para melhoria dos serviços públicos e dos serviços de relevância
pública;
d) sugerir ao Poder competente a edição de normas e a alteração da legislação em vigor;
e) requisitar serviços temporários de servidores públicos para realização de atividades específicas;
f) fiscalizar a aplicação de verbas públicas destinadas às instituições assistenciais;
g) receber petições, reclamações ou queixas de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos
assegurados nesta Constituição e na da República.
§ 2º A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo não impede a
de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei.
§ 3º As funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira, que
deverão residir na comarca da respectiva lotação, salvo autorização do chefe da instituição.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
80

§ 4º Para fins do inciso XIII deste artigo, o Ministério Público poderá ser dotado de órgão de
atuação especializados em meio ambiente, direitos do consumidor, direitos dos grupos
socialmente discriminados, sem prejuízo de outros que a lei criar. A esses órgãos poderão ser
encaminhadas as denúncias de violação de direitos e descumprimento das leis que lhes são
relativas, ficando a autoridade que receber a denúncia solidariamente responsável, em caso de
omissão, nos termos da lei.
§ 5º Mediante lei será criada a ouvidoria do Ministério Público, competente para receber
reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Ministério
Público, inclusive contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional
do Ministério Público.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 151. Para fiscalizar e superintender a atuação do Ministério Público, bem como zelar pelos
princípios institucionais, haverá um Conselho Superior, estruturado na forma de lei complementar.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 8, de 06.11.1996.
Subseção I - Do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas
Subseção acrescentada pela Emenda Constitucional nº 8, de 06.11.1996.
Art. 152. O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Estado, ao qual se aplicam os
princípios institucionais da unidade, indivisibilidade e da independência funcional, tendo como
Chefe o Procurador-Geral de Contas, compõem-se de Procuradores de Contas.
§ 1º O Procurador Geral de Contas será nomeado pelo Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, dentre os integrantes da carreira, indicados em lista tríplice na forma da lei respectiva,
para mandato de dois anos, permitida uma recondução.
§ 1º Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, aplicam-se as disposições
desta Seção, no que se refere a direitos, vedações e formas de investidura.
Seção II - Da Procuradoria-Geral do Estado
Art. 153. A Procuradoria-Geral do Estado é instituição essencial à administração pública estadual
que, diretamente ou através de órgão vinculado, representa o Estado judicial e
extrajudicialmente, cabendo-lhe a defesa de seus direitos e interesses na área judicial e
administrativa, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo, bem
como exercer outras funções que lhe forem conferidas por lei.
§ 1º A Procuradoria-Geral do Estado será chefiada pelo Procurador-Geral do Estado, com
prerrogativas de Secretário de Estado, sendo o cargo provido em comissão, pelo Governador,
preferencialmente, dentre membros da carreira, devendo, o nomeado apresentar declaração
pública de bens no ato da posse quando for exonerado.
§ 2º Lei complementar disporá sobre a organização e o funcionamento da Procuradoria-Geral
do Estado e sobre o Estatuto dos Procuradores do Estado, com observância do seguinte:
I - ingresso nos cargos iniciais da carreira de procurador do Estado, através de concurso público
de provas e títulos, realizado por comissão nomeada e presidida pelo Governador do Estado,
assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Amapá e de membro
do Ministério Público na sua realização e observada a ordem de classificação.
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Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 25, de 25.10.2001.
II - estabilidade após 3 (três) anos de efetivo exercício, mediante avaliação de desempenho
perante os órgãos próprios, após relatório circunstanciado da corregedoria.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Nos processos judiciais que versarem sobre atos praticados pelo Poder Legislativo, ou por
sua administração, a representação do Estado caberá à Procuradoria Geral da Assembleia
Legislativa, observado o que dispõe a parte final do caput do art. 115.
§ 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 24, de 15.08.2001.
Seção III - Da Defensoria Pública
Art. 154. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado,
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma
do art. 5º, LXXIV da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º A Defensoria Pública é integrada pelos defensores públicos do Estado e com quadro próprio
de pessoal para seus serviços auxiliares, sob a direção do Defensor-Geral do Estado, com
prerrogativas de Secretários do Estado, nomeado pelo Governador, devendo a escolha recair em
membros integrantes da carreira.
§ 2º Os membros da Defensoria Pública terão os direitos a que se refere o § 1º do art. 159 desta
Constituição.
§ 3º À Defensoria Pública são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de
sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e
subordinação ao disposto no art. 99, § 2º da Constituição Federal.
§ 3º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 155. São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, indivisibilidade e a
independência funcionais.
Art. 156. Lei complementar organizará a Defensoria Pública, observadas as normas gerais a que
se refere o § 1º do art. 134 da Constituição Federal, assegurada aos seus integrantes a garantia
da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. O ingresso nos cargos iniciais da carreira de defensor público dar-se-á através
de concurso público de provas e títulos, realizado por comissão nomeada e presidida pelo
Governador do Estado, assegurado a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
do Amapá e do Ministério Público na sua realização e observada a ordem de classificação.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 25, de 25.10.2001.
Art. 157. Os serviços da Defensoria Pública estender-se-ão por todas as comarcas do Estado, de
acordo com as necessidades e na forma prevista na lei complementar que dispuser sobre sua
organização.
Art. 158. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nesta Seção e na anterior serão
remunerados na forma do art. 47, § 4º.
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Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção IV - Da Advocacia
Art. 159. O advogado é indispensável à administração da justiça e, nos termos da lei, inviolável
por seus atos e manifestações no exercício da profissão.
§ 1º O Poder Judiciário reservará, em todos os fóruns e tribunais do Estado, salas privativas,
condignas e permanentes, destinadas aos advogados.
§ 2º É dever das autoridades e dos servidores do Estado e dos Municípios, o respeito aos direitos
e às prerrogativas dos advogados.
§ 3º O Poder Executivo manterá, no sistema prisional e nos distritos policiais, instalações
destinadas ao contato privado do advogado com o cliente preso.
TÍTULO VI - DA TRIBUTAÇÃO, DO ORÇAMENTO E DAS
FINANÇAS
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 160. O sistema tributário obedecerá ao disposto na Constituição Federal, leis
complementares, resoluções do Senado Federal, nesta Constituição e leis ordinárias.
Art. 161. A receita pública será constituída por tributos, preços e outros ingressos.
Parágrafo único. Os preços públicos serão fixados por ato do Poder Executivo, observadas as
normas gerais de direito financeiro e o que dispuser esta Constituição e as leis atinentes à
espécie.
Art. 162. Quaisquer benefícios e incentivos fiscais, inclusive inserções, anistia e remissão, só
serão concedidos mediante lei específica estadual ou municipal.
CAPÍTULO II - DA TRIBUTAÇÃO
Seção I - Das Limitações do Poder de Tributar
Art. 163. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao Estado e
aos Municípios:
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça;
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente,
proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida,
independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos;
III - cobrar tributos:
a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver
instituído ou aumentado.
b) no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os tenha instituído ou
aumentado.
IV - utilizar tributo com efeito de confisco;
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais
ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo
Poder Público estadual ou municipal;
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VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços da União, de outros Estados, do Distrito Federal e outros
Municípios;
b) templos de qualquer culto;
c) patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades
sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins
lucrativos, observados os requisitos fixados em lei;
d) livros, jornais, periódicos e o papel destinado a sua impressão.
§ 1º A vedação de alínea a do inciso VI é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados
às suas finalidades ou delas decorrentes.
§ 2º As vedações de alínea a do inciso VI e do parágrafo anterior não se aplicam ao patrimônio,
à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas, regidas pelas
normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento
de preços ou tarifas pelo usuário, nem exoneram o promitente comprador da obrigação de pagar
imposto relativamente ao bem imóvel.
§ 3º As vedações no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os
serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.
§ 4º Lei estadual determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos
impostos que incidem sobre mercadorias e ou serviços.
§ 5º É vedado ao Estado e aos Municípios estabelecerem diferenças tributárias entre bens e
serviços de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino.
Art. 164. A lei que conceder ou autorizar a concessão de isenções tributárias, ou qualquer outro
incentivo fiscal, disporá sobre os mecanismos de avaliação de seus efeitos, pela Assembleia
Legislativa ou pela respectiva Câmara Municipal, durante o primeiro ano da legislatura posterior
à concessão.
Art. 165. A revogação de isenção, incentivo ou benefício, exclusão, suspensão e extinção de
crédito tributário, ainda que objeto de liberação dos Estados, do Distrito Federal e de Municípios,
na forma do art. 155, § 2º, inciso XII, da Constituição Federal, dependerá sempre de prévia
aprovação do Poder Legislativo estadual ou municipal, conforme o caso.
Parágrafo único. Para atender ao disposto no Caput deste artigo, o Poder Executivo
encaminhará, devidamente justificado, o instrumento de deliberação à Assembleia Legislativa,
que deverá pronunciar-se no prazo máximo de trinta dias.
Seção II - Dos Tributos
Art. 166. O Estado e os Municípios poderão instituir e cobrar os seguintes
tributos:
I - impostos;
II - taxas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de
serviços públicos específicos divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;
III - contribuições de melhorias, pela valorização de imóvel decorrente de obras públicas.
§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a
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capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para
conferir efetividade a esses objetos, identificar, respeitados os direitos individuais, e nos termos
da lei, o patrimônio, os rendimentos, e as atividades econômicas do contribuinte.
§ 2º As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos.
§ 3º O Estado e os Municípios poderão instituir contribuições, cobradas de seus servidores, para
o custeio, em benefício destes, dos sistemas de previdência e assistência social.
Seção III - Dos Impostos Pertencentes ao Estado
Art. 167. Compete ao Estado instituir e cobrar imposto sobre:
I - transmissão causa mortis e doação de quaisquer bens ou direitos;
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de
transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
prestações se iniciem no exterior;
III - propriedade de veículos automotores.
§ 1º Além dos impostos indicados neste artigo, o Estado poderá instituir adicional ao imposto
de renda e proventos de qualquer natureza, incidente sobre lucros, ganhos e rendimentos de
capital, até o limite de cinco por cento do imposto pago à União por pessoas físicas ou jurídicas
domiciliadas em seu território.
§ 2º São isentas dos impostos estaduais e municipais as operações de transferência de imóveis
desapropriados para fins de reforma agrária.
Art. 168. O imposto de que trata o inciso I do artigo anterior incidirá sobre a transmissão:
I- de bens imóveis situados no Estado do Amapá e dos direitos a eles relativos;
II- de bens móveis, de títulos e de créditos, cujo arrolamento ou inventário se processar em seu
território ou, no caso de doação, se o doador tiver domicílio neste Estado.
Parágrafo único. Nos casos em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ou em
que o de cujus houver residido, sido domicílio ou tiver seu inventário processado no exterior, a
competência para a instituição do imposto de transmissão obedecerá ao que dispuser a lei
complementar federal.
Art. 169. O imposto de que trata o art. 167, II terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado
Federal, e atenderá ao seguinte:
I - será não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à
circulação de mercadorias ou à prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores
pelo Estado, por outros Estados ou pelo Distrito Federal;
II - a isenção ou não incidência, salvo determinação em contrário da legislação:
a) não implicará crédito para compensação com o montante devido nas operações ou
prestações seguintes;
b) acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores.
III - poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços;
IV - as alíquotas aplicáveis serão fixadas:
a) pelo Senado Federal, quanto às operações e prestações interestaduais e de exportação;
b) por lei estadual, respeitados os incisos V e VI deste artigo, quanto às operações internas,
inclusive de importação.
V - serão observadas, nas operações internas, as alíquotas mínimas e máximas que vierem a ser
fixadas pelo Senado Federal, nos termos da Constituição Federal;
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VI - salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do art. 155, §
2º, VI, da Constituição Federal, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as
operações interestaduais;
VII - em relação às operações e prestações que destinem bens e serviços ao consumidor final
localizado em outro Estado, adotar-se-á:
a) a alíquota interestadual, quando o destinatário for contribuinte do imposto;
b) a alíquota interna, quando o destinatário não for contribuinte dele.
VIII - na importação de mercadorias, bens e serviços de outros Estados para contribuintes deste
Estado, é devido o imposto sobre a diferença entre as alíquotas interna e interestadual;
IX - incidirá também:
a) sobre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando se tratar de bem destinado
a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim como sobre serviço prestado no exterior,
cabendo o imposto ao Estado, quando neles estiver situado o estabelecimento destinatário da
mercadoria ou serviço;
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não
compreendidos na competência tributária dos Municípios.
X - não incidirá:
a) sobre operações que destinem ao exterior produtos industrializados excluídos os semielaborados definidos em lei complementar federal;
b) sobre operações que destinem a outros Estados, o petróleo, inclusive lubrificantes,
combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e energia elétrica;
c) sobre ouro, nas hipóteses definidas no art. 153, § 5º, da Constituição Federal.
XI - não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto sobre produtos
industrializados, quando a operação, realizada entre contribuintes e relativa a produto destinado
à industrialização ou à comercialização configure fato gerador os dois impostos.
Seção IV - Dos Impostos Pertencentes aos Municípios
Art. 170. Compete aos Municípios instituir e cobrar impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou
acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição;
III - vendas a vareja de combustíveis, líquidos e gasosos, exceto óleo diesel;
IV - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, inciso I, alínea b, da
Constituição Federal, definidos em lei complementar.
Seção V - Da Repartição das Receitas Tributárias
Art. 171. Pertencem ao Estado:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por ele, suas autarquias
e pelas fundações que instituir e mantiver;
II - vinte por cento do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da
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competência que lhe é atribuída pelo art. 154, I, da Constituição Federal.
Art. 172. Pertencem aos Municípios:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade
territorial rural, relativamente aos imóveis situados em cada um deles;
III - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre a propriedade
de veículos automotores licenciados no território de cada um deles;
IV - vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto estadual sobre as operações
relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual
e intermunicipal e de comunicação;
V - as respectivas quotas do Fundo da Participação dos Municípios, referida no art. 159, I, b, da
Constituição Federal;
VI - setenta por cento da arrecadação, conforme a origem do imposto a que se refere o art. 153,
V da Constituição Federal, incidente sobre o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro
ou instrumento cambial.
Parágrafo único. As parcelas da receita pertencentes aos municípios, mencionadas no inciso IV
deste artigo, serão creditadas conforme os seguintes critérios:
I - três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços;
II - até um quarto, como dispuser lei estadual.
Art. 173. Os Poderes Executivos do Estado e dos municípios divulgarão, até o último dia do mês
subseqüente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos
recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica de rateio,
por Município.
CAPÍTULO III - DO ORÇAMENTO
Art. 174. Os orçamentos anuais do Estado e dos Municípios obedecerão às disposições da
Constituição Federal, às normas gerais de direito financeiro e às desta Constituição.
Art. 175. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão:
I - o plano plurianual;
II - as diretrizes orçamentárias anuais;
III - os orçamentos anuais.
§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma setoriada e regionalizada, as
Diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual direta e indireta, para as despesas
de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 2º O Plano Plurianual, cuja elaboração contará com a participação de entidades representativas
da sociedade civil organizada e dos Municípios, será aprovado no primeiro ano de cada período
de governo, submetido à apreciação da Assembleia Legislativa até o dia trinta e um de agosto,
sob pena de crime de responsabilidade do Governador do Estado.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
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§ 3º Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize sua inclusão, sob pena de crime
de responsabilidade.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 4º A Lei de Diretrizes Orçamentária anual, compreenderá as metas e prioridades da
administração pública estadual, direta e indireta, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subseqüente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária anual, disporá sobre as
alterações na legislação tributária, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras
oficiais de fomento e estabelecerá os limites para a elaboração das propostas Orçamentárias dos
Poderes Legislativo, Judiciário e do Ministério Público.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 5º O Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias será encaminhado à Assembleia Legislativa
até 30 (trinta) de abril, para apreciação até 30 (trinta) de junho.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 6º O Poder Executivo publicará até trinta dias após o encerramento de cada bimestre,
relatório resumido da execução Orçamentária.
§ 6º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 7º Os planos e programas estaduais, regionais e setoriais previstos nesta Constituição serão
elaborados em consonância com o plano plurianual, apreciado e aprovado pela Assembleia
Legislativa, que criará mecanismos de fiscalização adequada para sua fiel observância.
§ 7º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 8º A lei Orçamentária anual compreenderá:
I - O Orçamento fiscal, fixando as despesas referentes aos poderes estaduais, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, estimando as receitas do Estado, efetivas
e potenciais, incluídas as renúncias fiscais a qualquer título;
II - O orçamento de seguridade social, abrangendo todos os órgãos e entidades a ela vinculados,
da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo
poder público;
III - Os orçamentos de investimentos das empresas públicas e daquelas em que o Estado, direta
ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto.
§ 8º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 9º Os orçamentos previstos no § 8º, I, II e III deste artigo deverão ser elaborados em
consonância com as políticas de desenvolvimento urbano, rural e regional integrantes do plano
plurianual.
§ 9º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 10. O Projeto de Lei Orçamentária anual será remetido à Assembleia Legislativa até o dia trinta
de setembro, acompanhado de demonstrativo dos efeitos sobre as receitas e despesas públicas
decorrentes da concessão de quaisquer benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia
pela administração pública estadual, detalhados de forma regionalizada e identificados os
objetivos de referidas concessões.
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§ 10. com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 11. A lei Orçamentária anual não conterá dispositivos estranhos à previsão da receita e à fixação
da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares
e de operações de créditos, ainda que por antecipação da receita, nos termos da lei.
§ 11 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 14, de 20.12.1999.
§ 12. No primeiro ano de cada período de governo, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias
deverá ser encaminhado à Assembleia Legislativa, até 31 (trinta e um) de julho, para apreciação
até 30 (trinta) de setembro, e o Projeto de Lei Orçamentária Anual será remetido até 31 (trinta e
um) de outubro e apreciado até o encerramento da sessão legislativa.
§ 12 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 30, de 29.04.2003.
Art. 176. Os projetos de lei relativos do plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao
orçamento anual e aos créditos adicionais obedecerão ao que dispõe este capítulo e, naquilo em
que for compatível, às regras do processo legislativo, ordinário previsto nesta Constituição e no
Regime Interno da Assembleia Legislativa.
§ 1º Caberá às comissões técnicas competentes da Assembleia Legislativa;
I - examinar e emitir parecer sobre os projetos referidos neste artigo e sobre as contas
apresentadas anualmente pelo Governador do Estado;
II - examinar e emitir parecer sobre os planos e programas estaduais, regionais e setoriais
previstos nesta Constituição e exercer o acompanhamento e a fiscalização orçamentária.
§ 2º As emendas serão apresentadas à comissão competente, que sobre elas emitirá parecer, e
apreciadas em plenário, na forma regimental.
§ 3º As emendas ao projeto de lei do orçamento e aos projetos que o modifiquem somente
podem ser aprovados caso:
I - sejam compatíveis com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias;
II - indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de
despesa, excluídas as que incidem sobre:
a) dotação para pessoal e seus encargos;
b) serviço da dívida;
c) transferência constitucional para os Municípios. III - sejam relacionados:
a) com a correção de erros ou omissões;
b) com os dispositivos do texto do projeto de lei.
§ 4º As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não poderão ser aprovadas quando
incompatíveis com o plano plurianual.
§ 5º O Governador do Estado poderá enviar mensagem à Assembleia Legislativa para propor
modificação nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não tiver sido iniciada a votação,
em plenário, da parte cuja alteração é proposta.
§ 6º Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária
anual, ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante
créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização da Assembleia
Legislativa.
§ 7º Sempre que solicitado pela Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas emitirá, no prazo
por ela consignado, parecer prévio sobre a proposta orçamentária.
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Art. 177. É vedado:
I - o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual;
II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os créditos
orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital,
exceto das autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa,
aprovados pelo Poder Legislativo, por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de imposto a órgão, fundo ou a despesa, exceto para manutenção
e desenvolvimento do ensino;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem
indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de
programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização da Assembleia
Legislativa;
VII - a concessão ou utilização de crédito ilimitado;
VIII - a utilização, sem autorização da Assembleia Legislativa, de recursos do orçamento fiscal e
da seguridade social, para suprir necessidades ou cobrir "déficit" de empresas, fundações e
fundo;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização da Assembleia
Legislativa;
X- a subvenção ou auxílio do Poder Público às entidades de previdência privada com fins
lucrativos.
§ 1º Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que, forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses do
exercício, caso em que reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados aos orçamentos
do exercício financeiro subseqüente.
§ 2º A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas
imprevisíveis e urgentes como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública.
Art. 178. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias do Poder Legislativo, do Poder
Judiciário e do Ministério Público, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lheão entregues em duodécimos, até o dia vinte de cada mês, conforme a legislação pertinente.
Parágrafo único. Somente com autorização legislativa poderá haver antecipação de duodécimos
aos Poderes do Estado, ao tribunal de Contas e ao Ministério Público.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 29, de 27.12.2002.
Art. 179. A despesa com pessoal ativo e inativo do Estado não poderá exceder os limites
estabelecidos em lei complementar federal.
Parágrafo único. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de
cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título,
pelos órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público, só poderão ser feitas:
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de
pessoal e ao acréscimo dela decorrente;
II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas
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públicas e as sociedades de economia mista.
Art. 180. A Assembleia Legislativa elaborará a Proposta Orçamentária Anual do Poder Legislativo,
nela incluída a dotação do Tribunal de Contas, cujo montante de recursos obedecerão os limites
previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO, encaminhando-a para inclusão obrigatória
no Projeto de Lei Orçamentária Anual até o dia 31 de agosto de cada ano.
Parágrafo único. As propostas Orçamentárias do Poder Judiciário e Ministério Público, para
inclusão obrigatória no Projeto de Lei Orçamentária Anual, também deverão ser encaminhadas
ao Poder Executivo até a data prevista no Caput deste artigo.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 12, de 24.07.1999.
CAPÍTULO IV - DAS FINANÇAS PÚBLICAS
Art. 181. Lei estadual disporá, segundo os princípios da lei complementar federal, sobre:
I - fiscalização financeira;
II - normas orçamentárias e de contabilidade pública; III - crédito público.
Art. 182. A administração financeira do Estado, inclusive a arrecadação dos tributos, será exercida
exclusivamente pelo Poder Executivo, através de seus órgãos da administração direta,
estruturados em lei. Art. 183. Lei complementar estadual, obedecidos aos princípios
estabelecidos na Constituição Federal e na legislação federal deles decorrentes, disporá sobre:
I - dívida pública externa e interna, incluída a das autarquias, fundações e demais entidades
controladas pelo Poder Público;
II - concessão de garantias pelas entidades públicas
estaduais;
III - emissão e resgate de títulos da dívida pública
estadual.
Art. 184. As disponibilidades de caixa do Estado, de suas autarquias, fundações, empresas públicas
e sociedades de economia mista serão depositadas nos bancos oficiais instalados no Estado,
ressalvados os casos previstos em lei.
Art. 185. É agente financeiro do Tesouro Estadual o Banco do Estado do Amapá.
TÍTULO VII - DA ORDEM ECONÔMICA
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS GERAIS
Art. 186. A organização da atividade econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, observados os princípios da
Constituição Federal, cabendo ao Estado e aos Municípios, no âmbito de sua competência,
garantir sua realização.
§ 1º É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente
de autorização dos órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.
§ 2º A lei estimulará a livre iniciativa e a livre concorrência, reprimindo os abusos do poder
econômico.
§ 3º A intervenção do Estado na economia deverá ser precedida de consulta às entidades de
classes interessadas na atividade objeto da intervenção e observará as condições estabelecidas
pelo art. 173 da Constituição Federal.
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§ 4º Os interesses da iniciativa privada não podem se sobrepor aos do Poder Público e da
coletividade.
§ 5º A lei estimulará a descentralização geográfica das atividades de produção e comercialização
de bens e de prestação de serviços, visando ao desenvolvimento intra-regional equilibrado,
mediante a simplificação de obrigações administrativas, tributárias e creditícias ou, ainda, pela
redução ou eliminação destas.
§ 5º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 187. Como agente normativo o regulador das atividades econômicas, o Estado exercerá, na
forma da lei, as funções da fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para
o setor público e indicativo para o setor privado.
Art. 188. A lei definirá o sistema, as diretrizes e bases do planejamento e desenvolvimento
estadual equilibrado, integrando-o ao planejamento nacional e a ele se incorporando e
compatibilizando os planos regionais e municipais, atendendo:
I - ao desenvolvimento social e econômico;
II - ao desenvolvimento urbano e rural;
III - à ordenação territorial;
IV - à desconcentração espacial das atividades econômicas e o melhor aproveitamento de suas
potencialidades locais e regionais;
V - à definição de prioridades regionais;
VI - apoio e estímulo ao cooperativismo e outras formas associativas;
VII - ao apoio e estímulo ao aproveitamento do potencial energético, promovendo-se
obrigatoriamente a intensificação dos programas de eletrificação rural;
VIII - à preservação das reservas indígenas, extrativistas, biológicas, e outras unidades de
conservação, tendo por base o equilíbrio ecológico;
IX - à manutenção do serviço de extensão rural, de extensão e fiscalização da pesca;
X - à cooperação com outros Estados e outros países, observadas as disposições da lei federal;
XI - ao tratamento jurídico diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno porte,
aos pescadores artesanais e aos produtores rurais que trabalham em regime de economia
familiar, assim definidos em lei visando incentivá-los mediante:
a) a simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias e creditícias;
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
b) o favorecimento no acesso ao crédito, com a criação de programas específicos e
financiamento;
c) a redução ou eliminação das obrigações descritas na alínea a, por meio de lei.
Alínea com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
XII - tratamento jurídico diferenciado, na forma da lei, às empresas instaladas fora de áreas
beneficiadas com incentivos fiscais conferidos pela União, mediante a adoção dos mesmos
parâmetros estabelecidos no inciso anterior.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. A implementação da política de planejamento e desenvolvimento de que trata
este artigo caberá a um órgão colegiado, com representação paritária do Governo do Estado e
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do setor privado.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 189. Ao Estado incumbe a prestação de serviços públicos de sua competência.
§ 1º A execução poderá ser delegada, precedida de licitação, nos regimes de concessão ou
permissão.
§ 2º A delegação assegurará ao concessionário e permissionário as condições de prorrogação,
caducidade, fiscalização e rescisão de contrato, garantidas:
I - a qualidade do serviço prestado aos usuários;
II - política tarifária socialmente justa que assegure aos usuários o direito de igualdade, o
melhoramento e expansão dos serviços, a justa remuneração do capital empregado e o equilíbrio
econômico-financeiro do contrato.
§ 3º É vedado, na delegação de qualquer serviço, o contrato de exclusividade, salvo nos casos
previstos em lei.
Art. 189-A. Fica instituído o Fundo Estadual de Transporte e Habitação - FETHAB, cuja
organização, formação e gerenciamento observarão o disposto em lei complementar, destinado
a financiar o planejamento, a execução, o acompanhamento e avaliação de obras e serviços de
transporte e de habitação em todo o Estado do Amapá.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 190. As parcelas de recursos asseguradas, nos termos da lei federal, ao Estado, com
participação no resultado da exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para
fins de geração de energia elétrica e de outros recursos minerais, no seu território, ou como
compensação financeira, por essa exploração, serão aplicadas e distribuídas na forma da lei.
Parágrafo único. O Estado do Amapá criará programas de incentivo à geração de energia elétrica
por fontes renováveis.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 191. O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão o turismo como fator de
desenvolvimento social e econômico.
Art. 192. O Estado, por meio de lei e ação integrada com a União, com os Municípios e com a
sociedade, promoverá a defesa dos direitos sociais do consumidor, através da sua
conscientização, de prevenção e responsabilização por danos a ele causados.
Art. 193. É vedada a concessão de incentivos e isenções fiscais às empresas que não atendam às
normas de proteção ambiental, de saúde e de segurança do trabalho.
CAPÍTULO II - DA POLÍTICA URBANA
Seção I - Do Desenvolvimento Urbano
Art. 194. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal,
conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, observados os princípios
fixados pela Constituição Federal, e ainda:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O exercício do direito de propriedade do solo urbano atenderá à sua função social,
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condicionada às exigências fundamentais de ordenação da cidade.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º A política urbana deve garantir aos idosos, às gestantes e às pessoas portadoras de
necessidades especiais facilidade plena de acesso aos bens e serviços de uso coletivo, públicos
e privados, em especial nos meios de transporte.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º As empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros devem reservar
04 (quatro) vagas em cada viagem a ser realizada, qualquer que seja o destino, aos idosos
inseridos no inciso II do art. 223.
Art. 195. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O plano diretor disporá sobre:
I - normas relativas ao desenvolvimento urbano;
II - políticas de orientação à formulação de planos setoriais;
III - critérios de parcelamento, uso e ocupação do solo e zoneamento, prevendo áreas destinadas
a moradias populares com garantias de acesso aos locais de trabalho e lazer;
IV - proteção ambiental;
V - ordenação de usos, atividades e funções de interesse zonal.
I - garantia de abastecimento domiciliar prioritário de água tratada;
II - criação e desenvolvimento de mecanismos institucionais e financeiros destinados a assegurar
os benefícios do saneamento à totalidade da população;
III - coleta, tratamento e destinação total dos esgotos sanitários, resíduos sólidos e
industriais;
IV - proteção dos mananciais potáveis.
CAPÍTULO III - Da Política Agrária, Fundiária, Agrícola e
Extrativista Vegetal
Art. 205. As políticas agrária, fundiária, agrícola e extrativista vegetal serão planejadas e
executadas, na forma da lei, com a participação paritária e efetiva dos produtores e trabalhadores
rurais, objetivando o desenvolvimento rural nos seus aspectos econômicos e sociais com a
racionalização do uso e preservação dos recursos naturais e ambientais, cabendo ao Estado:
I - a orientação, assistência técnica e extensão rural;
II - a geração contínua e evolutiva de tecnologia de produção;
III - a inspeção e fiscalização da produção, comercialização e utilização de insumos
agropecuários;
IV - o zoneamento agroecológico;
V - o estabelecimento de mecanismo de apoio:
a) a programas que atendam às áreas da agropecuária e do extrativismo vegetal autosustentável no Estado;
b) ao sistema de seguro agrícola;
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c) a complementação dos serviços voltados para a comercialização agrícola e extrativista
vegetal, armazenagem, transporte e abastecimento;
d) a organização dos produtores em cooperativas, associações profissionais e demais formas
associativas;
e) a agroindustrialização de forma regionalizada e, preferencialmente, no meio rural ou em
pequenas comunidades;
f) à comercialização sob forma coletiva.
VI - à instituição de um sistema de planejamento agrícola integrado;
VII - o investimento em benefícios sociais para rurícolas e comunidades rurais;
VIII - a irrigação, drenagem, eletrificação e telefonia rural e malha viária;
IX - a manutenção de controle estatístico de produção com estimativas de safras;
X - o incentivo a pesquisas agroflorestais de acordo com a estrutura ambiental e cultural do
Estado.
§ 1º O Estado e os Municípios estimularão o cooperativismo e outras formas de associativismo
econômico, através de linha de crédito específico e facilitado.
§ 2º A lei agrícola dará tratamento diferenciado e privilegiado ao micro e pequeno produtor.
Art. 206. A alienação ou a concessão, a qualquer título, de terras públicas, a pessoa física ou
jurídica, ainda que por interposta pessoa, obedecerá ao seguinte, sem prejuízo do disposto em
lei:
a) até 15 módulos fiscais, mediante aprovação do órgão fundiário;
b) acima de 15 módulos fiscais e até dois mil e quinhentos hectares, além do disposto na alínea
a, com prévia aprovação da Comissão Permanente de Política Agrária da Assembleia Legislativa.
Alíneas "a" e "b" com redação dada pela Emenda Constitucional nº 43, de 30.06.2009, DOE
25/11/2009, em vigor na data de sua publicação.
As alíneas alteradas dispunham o seguinte:
a) até 4 módulos fiscais, mediante aprovação do órgão fundiário;
b)acima de 4 e até 15 módulos fiscais, mediante aprovação de um plano de exploração
econômica pelo órgão fundiário;"
c) acima de 15 módulos fiscais e até dois mil e quinhentos hectares, além do disposto na alínea b,
com prévia aprovação da Comissão Permanente de Política Agrária da Assembleia Legislativa.
§ 1º As áreas superiores a dois mil e quinhentos aplica-se, no que couber, o disposto na
Constituição Federal.
§ 2º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as alienações ou as concessões de terras
públicas para fins de reforma agrária.
Parágrafos 1º e 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 43, de 30.06.2009, DOE
25/11/2009, em vigor na data de sua publicação.
Os parágrafos alterados dispunham o seguinte:
"§ 1º As áreas já instaladas, superiores a 15 módulos fiscais, deverão apresentar projeto de
utilização da área, com demonstração do respectivo retorno social, a ser apreciado pela Comissão
Permanente de Política Agrária da Assembleia Legislativa, para a devida aprovação ou
cancelamento.
§ 2º Às áreas superiores a dois mil e quinhentos hectares aplica-se, no que couber, o disposto na
Constituição Federal."
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§ 3º Excetuam-se do disposto no caput deste artigo as alienações ou as concessões de terras
públicas para fins de reforma agrária.
Artigo 206 com redação dada pela Emenda à constituição nº 42, de 30.06.2010, em vigor na data
de sua publicação.
O artigo alterado dispunha o seguinte:
"Art. 206. A concessão, uso, permuta, destinação e venda a pessoa física ou jurídica será limitada
a dois mil e quinhentos hectares, de área contíguas, sendo respeitadas as seguintes normas, além
de outras previstas em lei.
a) até cem hectares, mediante aprovação do órgão fundiário;
b) acima de cem hectares, até quinhentos hectares, mediante estudo de um plano de exploração
econômica, através do órgão responsável;
c) acima de quinhentos até dois mil e quinhentos hectares, além do disposto no item anterior,
com a prévia aprovação da Assembleia Legislativa.
§ 1º As áreas já instaladas, superiores a quinhentos hectares, deverão apresentar projeto de
utilização da área, com demonstração do respectivo retorno social, a ser apreciado pela
Assembleia Legislativa, para a devida aprovação ou cancelamento.
§ 2º As áreas superiores ao disposto na alínea c do Caput deste artigo deverão obedecer ao que
rege a lei federal."
Art. 207. Observada a lei federal, o Estado promoverá a implantação da reforma agrária.
Art. 208. A regularização de ocupações e destinações de terras públicas e devolutas serão
compatibilizadas com as políticas agrária e de preservação ambiental, através de títulos de
domínio ou de concessão de uso, segundo forma de critérios definidos em lei complementar
estadual.
§ 1º Os órgãos do Estado devem ser colocados, em caráter complementar, a serviço dos
assentamentos, no sentido de torná-los produtivos.
§ 2º A política de assentamento rural, desenvolvida pelo Estado, estimulará o cooperativismo e
demais formas associativas.
§ 3º O Estado assegurará aos detentores de posse de terras públicas, por eles tornadas produtivas
como o seu trabalho e o de sua família, a preferência para a aquisição de área, até o limite
constitucional, mediante concessão de título de domínio, desde que:
§ 3º com redação dada pela Emenda à constituição nº 42, de 30.06.2010, em vigor na data de
sua publicação.
O parágrafo alterado dispunha o seguinte:
"§ 3º O Estado assegurará aos detentores de posse de terras públicas, por eles tornadas
produtivas com o seu trabalho e o de sua família, a preferência para a aquisição da área, de até
cem hectares, mediante concessão de título de domínio, desde que:"
I - não sejam proprietários de outra área rural superior ao menor módulo fiscal definido para o
Estado do Amapá;
Inciso I com redação dada pela Emenda Constitucional nº 43, de 30.06.2009, DOE
25/11/2009, em vigor na data de sua publicação.
O inciso alterado dispunha o seguinte:
I - não sejam proprietários de outra área rural, superior a um módulo rural mínimo;"
II - tenham na agricultura sua atividade principal;
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III - detenham posse mansa e pacífica.
§ 4º Fica assegurada aos beneficiários e suas organizações representativas a participação na
organização e no acompanhamento dos assentamentos.
§ 5º A concessão de títulos de domínio ou de uso de terras públicas e devolutas deverá
considerar a manutenção de áreas de preservação e as restrições de uso do solo, nos termos da
lei.
§ 6º Os lotes destinados a assentamentos nunca serão inferiores ao módulo fiscal definido para
o município onde se localizar o projeto de assentamento, ficando vedada a concessão de títulos
de domínio ou de uso de mais de um lote à mesma unidade familiar.
Parágrafo 6º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 43, de 30.06.2009, DOE
25/11/2009, em vigor na data de sua publicação.
O parágrafo alterado dispunha o seguinte:
"§ 6º Os lotes destinados a assentamentos nunca serão inferiores ao módulo rural mínimo
definido por lei, ficando vedada a concessão de títulos de domínio ou de uso de mais de um lote
à mesma unidade familiar."
§ 7º As terras devolutas do Estado, observado o disposto nesta Constituição, serão
prioritariamente destinadas ao assentamento de trabalhadores rurais.
Art. 209. Caberá ao Estado, em benefício dos projetos de assentamento:
I - criar programas especiais de créditos, assistência técnica e extensão rural;
II- executar obras de infra-estrutura física e social;
III - estabelecer programas de fornecimento de insumo básico e de serviços de mecanização
agrícola;
IV - criar mecanismo de apoio à comercialização da produção;
V - desenvolver o diagnóstico de acompanhamento socioeconômico dos assentamentos, bem
como seus levantamentos físicos;
VI - assegurar para que todos os projetos de assentamento de colonos sejam previamente
dotados da infra- estrutura mínima necessária.
Art. 210. O Estado, adotando medidas cabíveis:
I - disciplinará, por lei, tudo o que se referir a produtos destinados a uso agrícola que ofereça
risco à vida, à fauna, à flora e ao meio ambiente;
II - inspecionará, classificará e estabelecerá padrões de qualidade e sanidade para
comercialização de produtos agropecuários e subprodutos de origem animal e vegetal;
III - adotará medidas de defesa sanitária animal e vegetal e serviços de erradicação e prevenção
de doenças e pragas que afetem o setor agrossilvopastoril;
IV - manterá serviço de assistência técnica e extensão rural, assegurando orientação prioritária
ao micro e pequeno produtor sobre a produção agrossilvopastoril, sua organização,
comercialização e preservação de recursos naturais;
V - promoverá ações que visem à profissionalização no meio rural;
VI - promoverá e subsidiará financeiramente a pesquisa agroflorestal e pastoril, garantindo o
avanço tecnológico compatibilizado com o desenvolvimento social e cultural do homem do
campo, sem trazer prejuízo ao meio ambiente e priorizando a produção de alimentos.
Art. 211. Na aquisição de terras pelo Estado, destinadas à implantação de projetos de interesse
social, o pagamento será efetuado em moeda corrente.
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Art. 212. O Estado e os Municípios poderão criar centrais de abastecimento, com a finalidade de
combater a elevação abusiva dos preços dos produtos alimentícios.
Art. 213. Compete, ainda, ao Estado:
I - promover a adequação da atividade agropecuária e extrativista vegetal de forma a preservar
os recursos naturais renováveis, o meio ambiente e a conservação do solo;
II - fiscalizar e controlar o sistema de armazenamento, abastecimento de produtos
agropecuários e a comercialização de insumos agrícolas;
III - promover a criação de pólos agroindustriais e agrominerais, através de linhas de créditos
especiais;
IV - estimular a comercialização entre produtores e consumidores;
V - compatibilizar a política agrícola e extrativista com a situação socioeconômica e cultural do
meio rural amapaense;
VI - facilitar a aquisição de insumo agrícola, priorizando os micro e pequenos produtores rurais;
VII - adotar mecanismos que garantam a adequação da pesquisa às peculiaridades rurais do
Estado.
Art. 214. Os órgãos públicos responsáveis pelas políticas agrária, fundiária e florestal no Estado
farão a indicação, obedecendo ao zoneamento agroecológico, das áreas potenciais para
implantação de projetos de desenvolvimento agropecuário e florestal.
Artigo 214 com redação dada pela Emenda à constituição nº 42, de 30.06.2010, em vigor na data
de sua publicação.
O artigo alterado dispunha o seguinte:
"Art. 214. Os órgãos públicos responsáveis pela pesquisa no Estado farão a indicação,
obedecendo ao zoneamento agroecológico, das áreas potenciais para implantação de projetos
de desenvolvimento agropecuário e florestal."
Art. 215. O Estado desenvolverá planos de valorização e aproveitamento de seus recursos
fundiários, a fim de:
I - promover a efetiva exploração agrossilvopastoril nas terras que se encontrem ociosas,
subaproveitadas ou aproveitadas inadequadamente;
II - criar oportunidade de trabalho e de progresso social e econômico para o
trabalho rural;
III - melhorar as condições de vida e a fixação do homem na zona rural;
IV - implantar a justiça social.
Art. 216. É vedado ao Estado, sem prévia autorização do órgão competente da Assembleia
Legislativa, resguardando o disposto na Constituição Federal, a alienação ou concessão de terras
públicas e devolutas, com área superiores a quinze módulos fiscais, observado o limite máximo de
dois mil e quinhentos hectares.
Parágrafo único. A vedação prevista no caput deste artigo refere-se, inclusive, à alienação ou
concessão para fins de reflorestamento homogêneo ou de manejo florestal
Artigo 216 com redação dada pela Emenda Constitucional nº 43, de 30.06.2009, DOE
25/11/2009, em vigor na data de sua publicação.
O artigo alterado dispunha o seguinte:
"Art. 216. É vedado ao Estado, sem prévia autorização do órgão competente da Assembleia
Legislativa, resguardado o disposto na Constituição Federal:
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I- promover a alienação ou concessão de terras públicas e devolutas, com áreas superiores a 15
módulos fiscais; observado o limite máximo de dois mil e quinhentos hectares;
II- promover a legitimação, alienação ou concessão de terras públicas e devolutas para fins de
reflorestamento homogêneo e manejo florestal.
* Vide Emenda à constituição nº 42, de 30.06.2010, que altera este artigo.
Art. 217. Os projetos técnicos de assentamento de trabalhadores rurais serão elaborados pela
administração pública, juntamente com os beneficiários e as entidades representativas das classes
envolvidas.
§ 1º O Estado outorgará títulos de concessão de direito real de uso aos beneficiários dos projetos
de assentamento de trabalhador rural, nos quais constarão as seguintes condições:
I - exploração de terra, direta, pessoal, familiar, associativa, ou cooperativa, ou com os demais
membros do assentamento, para o cultivo ou quaisquer outros de exploração que atendam ao
planejamento da política agrária, sob pena de reversão ao outorgante;
II - domicílio e residência do beneficiário na área do assentamento;
III - indivisibilidade e intransferibilidade do direito, a qualquer título, sem autorização do
outorgante;
IV - manutenção das áreas de preservação e conservação obrigatórias e a observância das
restrições ao uso do imóvel, nos termos da lei.
§ 2º O título de concessão de direito real de uso será conferido a grupo de trabalhador rural, a
homem ou mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil, nos termos e condições
previstos em lei.
Art. 218. O Estado, no limite de sua competência, poderá criar e manter reservas extrativistas em
espaços territoriais considerados de interesse ecológico e social.
§ 1º São espaços territoriais de interesse ecológico e social as áreas que possuam características
naturais ou exemplares da biota que possibilitem a sua exploração auto-sustentável sem prejuízo
da conservação ambiental, na forma da lei estadual.
§ 2º A criação destas reservas dependerá de prévia demanda de populações extrativistas.
CAPÍTULO IV - DA POLÍTICA PESQUEIRA
Art. 219. O Estado elaborará política específica para o setor pesqueiro, tendo como fundamento
e objetivo o desenvolvimento da pesca, dos pescadores, suas comunidades e da aqüicultura.
§ 1º Na elaboração da política pesqueira, o Estado garantirá a efetiva participação dos pequenos
piscicultores e pescadores artesanais ou profissionais, através de suas representações sindicais,
cooperativas e organizações similares.
§ 2º Incumbe ao Estado criar mecanismos de proteção e preservação de áreas ocupadas pelas
comunidades de pescadores, sua cultura e costumes, bem como as áreas de desova e do
crescimento de espécies de peixes, crustáceos e quelônios.
Art. 220. É vedada e será reprimida na forma da lei, pelos órgãos públicos, com atribuições para
fiscalizar e controlar as atividades pesqueiras, a pesca predatória sob qualquer de suas formas,
tais como:
I - práticas que causem riscos às bacias hidrográficas e zonas costeiras do território do Estado;
II - emprego de técnicas e equipamentos que possam causar danos à capacidade de renovação
dos recursos pesqueiros;
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III - pesca industrial a menos de trinta milhas marítimas da costa estadual. Art. 221. A assistência
técnica e a extensão pesqueira compreenderão:
I - difusão de tecnologia adequada à conservação de recursos naturais e à melhoria de condições
de vida do pequeno produtor pesqueiro e do pescador artesanal;
II - estímulo à associação e organização de pequenos produtores pesqueiros e dos pescadores
artesanais ou profissionais;
III - integração da pesquisa pesqueira com as reais necessidades do setor produtivo.
CAPÍTULO V - DOS TRANSPORTES
Art. 222. O transporte coletivo de passageiros é um serviço público essencial, incluído entre as
atribuições do Poder Público, responsável por seu planejamento e normatização, que pode
operá-lo diretamente ou mediante concessão ou permissão, obrigando-se a fornecê-lo com
tarifa justa e digna qualidade de serviço:
I - segurança, higiene e conforto do usuário;
II - preservação do meio ambiente e do patrimônio arquitetônico e paisagístico;
III - estabelecimento, através da lei, de critérios de fixação, tarifas, e a obrigatoriedade de
publicação das planilhas de cálculo, no órgão oficial, a cada fixação ou reajuste.
§ 1º O Estado e os Municípios, em regime de cooperação, criarão câmaras de compensação
tarifária relativas ao transporte rodoviário de passageiros, nos termos da lei.
§ 2º O Poder Público, mediante autorização, concessão ou permissão, poderá entregar a
execução do serviço de transporte de sua competência a empresas privadas, legalmente
estabelecias no Estado, após regular processo licitatório e aprovação do respectivo Poder
Legislativo, na forma da lei.
§ 3º O transporte coletivo municipal e intermunicipal de passageiros, quando operado mediante
concessão, deverá ser explorado por mais de uma empresa, vedada qualquer exclusividade ou
monopólio.
§ 4º A empresa que deixar de cumprir com as cláusulas contratuais relativas à prestação desses
serviços ficará impedida de participar de outras licitações para o mesmo fim.
§ 5º Comprovada a inviabilidade econômica da linha a ser explorada, o Poder Público deverá
assumir diretamente a execução desse serviço.
Art. 223. São isentos de pagamentos de tarifas nos transportes coletivos urbanos, rodoviários
e aquaviários municipais e intermunicipais:
I - criança até seis anos de idade; II - idosos a partir de sessenta;
III - pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, visual, mental e múltipla, devidamente
reconhecidos e cadastrados pelo órgão governamental competente, na forma da lei;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
IV - carteiros, vigilantes, policiais civis, policiais militares e bombeiro militar em serviço e
devidamente uniformizados;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 23, de 18.01.2001.
V - doadores de sangue regulares devidamente cadastrados no órgão competente do Estado.
Art. 224. O Estado garantirá o direito à meia passagem ao estudante de qualquer nível, nos
transportes coletivos urbanos, rodoviários e aquaviários, municipais e intermunicipais, mediante
lei.
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Vide ADIn nº 845-5 que, por maioria, declara a inconstitucionalidade da conjunção
aditiva
"e" e do vocábulo "municipais". - Plenário, 22.11.2007. - Acórdão, DJ 07.03.2008.
Publicada no DOU de 26.03.2008, pág. 01.
Art. 225. O Estado, na forma da lei, adotará medidas para a implantação de um sistema integrado
de transporte, rodoviário e aquaviário, em âmbito municipal, estadual e interestadual.
Art. 226. O Estado e os Municípios terão como meta prioritária a abertura e conservação de
estradas vicinais.
CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS NATURAIS
Seção I - Disposições Gerais
Art. 227. O Estado definirá, mediante a lei, a política hídrica e minerária estadual, protegendo
seus interesses e os da população, inclusive interrompendo atividades predatórias,
resguardando a soberania nacional no que concerne à pesquisa, à exploração, lavra e uso dos
recursos naturais renováveis e não renováveis, disciplinando a conservação e o aproveitamento
racional dos recursos hidrominerais.
Art. 228. Lei estadual disciplinará a responsabilidade das empresas de grande porte que
explorem recursos naturais em território estadual, com vistas ao financiamento de ações e
serviços que visem a compensar e atender ao aumento significativo da demanda de infraestrutura social, sanitária, urbana e educacional decorrente de sua implantação.
Art. 229. O Estado participará do resultado da exploração dos recursos naturais no seu território
e respectiva plataforma continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva, nos termos da
lei, e fiscalizará a compensação financeira decorrente dessa exploração, estabelecendo normas
para a utilização dos recursos assim auferidos, resguardando o princípio da compensação social,
na forma lei.
Art. 230. O Estado organizará e manterá serviços de geologia, hidrologia, meteorologia,
estatística e cartografia em consonância com a legislação federal, e de monitoramento das
atividades direta e indiretamente vinculados à mineração, de modo a permitir o registro,
acompanhamento e fiscalização das concessões de direitos de pesquisa e exploração dos
recursos minerais e hídricos em seu território.
Seção II - Recursos Hídricos
Art. 231. O Estado instituirá, por lei, sistema integrado de gerenciamento dos recursos hídricos,
congregando os órgãos estaduais, municipais e a sociedade civil, e assegurará meios financeiros
e institucionais para:
I - utilização racional das águas superficiais e subterrâneas e sua destinação prioritária para
abastecimento às populações;
II - fomento à atividade de pesquisa e de desenvolvimento e difusão tecnológica do setor hídrico;
III - proteção das águas contra ações que possam comprometer o seu uso atual e futuro;
IV - a internalização dos efeitos positivos gerados pela exportação dos recursos hídricos do
Estado, de forma a estimular geração de oportunidades de investimento, de empregos diretos e
indiretos e efeitos que importem ampliação econômica para atender o mercado local;
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V - o desenvolvimento do transporte hidroviário e seu aproveitamento econômico.
Art. 232. O Poder Público, por meio de sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos,
observará, dentre outros, os seguintes preceitos:
I - adoção de bacia hidrográfica como base de gerenciamento e de classificação dos recursos
hídricos;
II - zoneamento das áreas inundáveis com restrições e edificações;
III - condicionamento à aprovação prévia, por órgãos estaduais de controle ambiental e de
gestão de recursos hídricos, os atos de outorga a terceiros, pelos Municípios, de direitos que
possam influir na qualidade ou quantidade de águas superficiais ou subterrâneas.
Art. 233. Na articulação com a união, quando da exploração dos serviços e instalações de energia
elétrica, e o aproveitamento energético dos cursos de água em seu território, o Estado levará em
conta os usos múltiplos e o controle das águas, a drenagem, a correta utilização das várzeas, a
flora e fauna aquáticas e a preservação do meio ambiente.
Art. 234. Nos projetos de produção de energia elétrica, será observada a preservação do
patrimônio ambiental, cultural e turístico do Estado.
Art. 235. Nos projetos de produção de qualquer tipo de energia elétrica será obrigatória a
extensão de suas linhas de transmissão para abastecer consumidores dos Municípios contíguos
ao projeto ou através dos quais passem suas linhas de transmissão.
Art. 236. A irrigação deverá ser desenvolvida em harmonia com a política de recursos hídricos e
com os programas de conservação do solo e da água.
Art. 237. Constarão obrigatoriamente das Leis Orgânicas municipais disposições relativas ao uso,
à conservação, à proteção e ao controle dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos, no
sentido de:
I - serem obrigatórias a conservação e a proteção das águas e a inclusão, nos planos diretores
municipais, de áreas de preservação daquelas utilizáveis para abastecimento da produção;
II - serem conservados os ecossistemas aquáticos.
Art. 238. O Estado e os Municípios estabelecerão programas conjuntos visando ao tratamento de
dejetos urbanos e industriais e de resíduos sólidos, à proteção e à utilização racional da água,
assim como ao controle das inundações e da erosão.
Seção III - Dos Recursos Minerais
Art. 239. Compete ao Estado:
I - Elaborar e propor o planejamento estratégico do conhecimento geológico de seu território,
executando programa permanente de levantamentos geológicos básicos, no atendimento de
necessidades do desenvolvimento econômico e social, em conformidade com a política estadual
do meio ambiente;
II - garantir, às instituições públicas, o direito de fiscalização nos processos de extração e
comercialização de minérios extraídos pelas empresas mineradoras instaladas no Estado;
III - fomentar atividade de pesquisa e de desenvolvimento e difusão tecnológica do setor
mineral, de forma a definir estratégias de exploração mineral que contemplam os vários
segmentos produtivos, inclusive atividades garimpeiras;
IV - dar apoio de assistência técnica permanente, na organização, implantação e operação da
atividade garimpeira, priorizando o pequeno produtor, buscando promover melhores condições
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de exploração e transformação dos bens minerais, com acesso às novas tecnologias do setor,
garantida a preservação do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros;
V - fomentar as atividades de mineração, de interesse socioeconômico e financeiro para o
Estado, em particular de cooperativa de pequenos mineradores, assegurados suprimentos de
recursos minerais necessários ao atendimento da agricultura, da indústria de transformação e da
construção civil e do Estado, da maneira estável e harmônica com as demais formas de ocupação
do solo e atendimento à legislação ambiental;
VI - controlar os pagamentos de royalties ao Estado, pagos pela exploração mineral;
VII - delimitar áreas propícias à exploração mineral;
VIII - controlar e fiscalizar a preservação do meio ambiente, a exploração de minérios, em
especial no sentido de evitar sua evasão;
IX - proporcionar atendimento técnico das ampliações e aplicações do conhecimento geológico
às necessidades das prefeituras municipais.
Art. 240. Adotará ainda o Estado:
I - plano estratégico baseado no conhecimento geológico de seu território;
II - mecanismos de incentivos e fomento às atividades de garimpagem, quando realizadas em
nível de cooperativas;
III - a internalização dos efeitos positivos gerados pela exploração dos recursos minerais no
âmbito de seu território, de forma a fomentar a difusão tecnológica do setor mineral;
Art. 241. Será criado e disciplinado, através de lei, um conselho consultivo especial, para o
acompanhamento, avaliação, controle e fiscalização de todas as atividades relacionadas à
mineração, recursos hídricos e energéticos, que contará com a participação de representantes
do Poder Legislativo, Executivo e entidades civis organizadas.

CAPÍTULO VII - DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Art. 242. A indústria e o comércio no âmbito estadual obedecerão e atenderão aos princípios
estabelecidos pela Constituição Federal e mais aos seguintes:
I - livre concorrência;
II - defesa do meio ambiente;
III - prioridade à mão-de-obra local, visando à busca da planificação e do pleno emprego.
Art. 243. É garantida a todos a comercialização e a industrialização de quaisquer mercadorias ou
serviços lícitos, observado o que dispõe a Constituição Federal.
Art. 244. O Estado e os Municípios concederão especial proteção às microempresas e às empresas
de pequeno porte, assim definidas em lei, que receberão tratamento jurídico diferenciado,
visando o incentivo de sua criação, preservação e desenvolvimento, através da eliminação,
redução ou simplificação, conforme o caso, de suas obrigações administrativas, tributárias,
creditícias e previdenciárias, nos termos da lei.
§ 1º O Estado apoiará e incentivará, também, as empresas produtoras de bens e serviços
instaladas, com sede e domicílio fiscal em seu território.
§ 2º O serviço de apoio e assistência técnica às microempresas e às de pequeno porte será
executado pelo órgão a nível estadual, responsável pela política de apoio.
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CAPÍTULO VIII - DA DEFESA DO CONSUMIDOR
Art. 245. O Estado promoverá, de acordo com o disposto na Constituição Federal, ação
sistemática de defesa do consumidor de modo a garantir-lhe a segurança, a saúde e a defesa de
seus interesses.
Art. 246. A política econômica de consumo será planejada e executada pelo Poder Público, com
a participação de empresários e trabalhadores de todos os setores da economia e, inclusive, da
sociedade civil organizada.
Art. 247. A política econômica de consumo observará os seguintes princípios:
I - implementação do sistema estadual da defesa do consumidor;
II - incentivo às cooperativas e outras formas de associativismo de consumo;
III - criação de mecanismos que possibilitem ao consumidor o exercício do direito à informação,
à escolha e à defesa de seus interesses, sua segurança e sua saúde;
IV - elaboração de estudos econômicos e sociais de mercados consumidores, estabelecendo
sistema de planejamento, acompanhamento e orientação;
V - atendimento e orientação ao consumidor, com atribuições e funcionamento definidos em lei.
Art. 248. O Estado e os Municípios garantirão o padrão de qualidade dos produtos disponíveis
ao consumo da população, mediante fiscalização rigorosa dos estabelecimentos comerciais e
industriais.
Art. 249. Os comerciantes fornecerão, obrigatoriamente, nota fiscal discriminando os tributos
incidentes sobre os produtos comercializados, observadas as disposições da lei federal.
CAPÍTULO IX - DO TURISMO
Art. 250. O Estado apoiará e incentivará o turismo como atividade econômica e como fator de
desenvolvimento social e cultural.
Art. 251. O Estado, juntamente com a iniciativa privada, definirá através de lei, a política estadual
de turismo, observadas as seguintes diretrizes e ações:
I - plano integrado e permanente de acordo com o princípio da regionalização, objetivando o
pleno desenvolvimento do turismo;
II - estímulo ao turismo, mediante benefícios fiscais;
III - apoio a programa de divulgação e orientação do turismo regional e a implantação de
projetos turísticos nos Municípios;
IV - promoção de eventos turísticos;
V - proteção do patrimônio turístico, ecológico e histórico-cultural;
VI - demarcação das áreas de especial interesse turístico;
VIII - investimento na formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra especializada em turismo.
TÍTULO VIII - DA ORDEM SOCIAL

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÃO GERAL
Art. 252. A ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e
a justiça sociais.
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CAPÍTULO II - DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I - Disposições Gerais
Art. 253. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à
previdência e à assistência social, competindo ao Poder Público, nos termos da lei, organizá-la
com base nos objetivos estabelecidos no parágrafo único do art. 194, da Constituição Federal.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Parágrafo único. O financiamento da seguridade social no âmbito do Estado do Amapá se dará
com observância, no que couber, do disposto no art. 195 e seus parágrafos da Constituição
Federal.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 254. Cabe ao Estado garantir a coordenação e execução de uma política social que
assegure:
I - a universalidade da cobertura e do atendimento;
II - a uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais;
III - a participação organizada da sociedade civil na definição e execução dos objetivos, permitindo
que os segmentos interessados tenham participação nos programas sociais.
Seção II - Da Saúde
Art. 255. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e
econômicas que visem à prevenção, redução e eliminação de doenças e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para a sua promoção, proteção e
recuperação.
Parágrafo único. Ao Estado, como integrante do sistema único de saúde, compete implementar
ações destinadas a cumprir as atribuições referidas no art. 200 da Constituição Federal assim
como, nos termos da lei:
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - controlar e fiscalizar, através de profissionais especializados, qualquer atividade e serviço que
comporte risco à saúde, à segurança ou ao bem-estar físico e psíquico do indivíduo e da
coletividade, bem como ao meio ambiente;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - fomentar a pesquisa, o ensino, a produção científica e o aprimoramento tecnológico e de
recursos humanos no desenvolvimento das áreas de saúde, prevenção de acidentes e meio
ambiente;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
III - estimular a formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio
ambiente;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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IV - promover e fiscalizar ações em benefício da saúde integral do trabalhador urbano e rural.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 256. As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público
dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua
execução ser feita, preferencialmente, através de serviços oficiais e, supletivamente, através de
serviços de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
Parágrafo único. A redução dos riscos decorrentes do trabalho pressupõe a adoção de medidas
de iniciativa do empregador, nas esferas pública e privada, com participação do trabalhador e
da sociedade, cabendo, em especial aos órgãos e entidades integrantes do sistema único de
saúde, promover ações e serviços que visem à promoção e à proteção da saúde do trabalhador.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 257. O sistema único de saúde do Estado contará, sem prejuízo das funções do Poder
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas:
I- a Conferência Estadual de Saúde;
II - o Conselho Estadual de Saúde.
§ 1º A Conferência Estadual de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos
vários segmentos sociais, com o objetivo de avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política estadual de saúde, convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por este ou pelo Conselho Estadual de Saúde, sempre que necessário.
§ 2º O Conselho Estadual de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado
composto por representantes do Poder Público, prestadores de serviços, profissionais de saúde
e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política estadual de
saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo
Chefe do Poder Executivo estadual.
§ 3º A representação dos usuários no Conselho e Conferência Estadual de Saúde será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
§ 4º Lei Estadual estabelecerá a composição e atribuições do Conselho e da Conferência Estadual
de Saúde.
Art. 258. Compete ao Estado e aos municípios o controle, avaliação e a gerência dos recursos a
ele destinados, bem como a execução básica de vigilância sanitária, epidemiológica e endêmica
no âmbito de seu território.
Parágrafo único. Aos residentes no Estado é assegurada a assistência farmacêutica básica,
promovida pelo Poder Público.
Art. 259. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único, organizado e regulamentado em lei estadual, de acordo com as
seguintes diretrizes:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais;
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Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
III - participação da comunidade.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º Fica assegurado a todos o atendimento médico emergencial, nos estabelecimentos de saúde
públicos ou privados.
§ 2º Fica proibida a exigência de atestado de esterilidade, de teste de gravidez, e de qualquer
outra que possua a mesma natureza destas, como condição para admissão ou continuidade no
trabalho.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 3º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir enfermeiros, técnicos de
enfermagem, auxiliares de enfermagem, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às
endemias e atendente de consultório dentário por meio de processo seletivo público, de acordo
com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 08.08.2006.
§ 4º Aplica-se aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias o disposto
na Lei Federal nº 10.507, de 10 de junho de 2002, e Lei Estadual disporá sobre o regimento
jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate
às endemias.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 08.08.2006.
§ 5º Aplica-se a todos os profissionais enumerados no § 4º o disposto no art. 49.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 36, de 08.08.2006.
Art. 260. A exploração dos serviços de assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
§ 1º As instituições privadas poderão participar, de forma complementar, do sistema estadual de
saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
§ 2º São vedados quaisquer incentivos fiscais e a destinação de recursos públicos para auxílio ou
subvenção a instituições privadas com fins lucrativos.
Art. 261. O Estado incentivará e auxiliará os órgãos públicos e entidades filantrópicas de estudos
e pesquisas científicas nas áreas de saúde, constituídas na forma de lei, respeitando a sua
autonomia e independência de atuação científica.
Art. 262. As entidades de classes atuarão em conjunto com o Poder Público no controle do
ambiente de trabalho, visando à proteção da saúde do trabalhador.
Art. 263. O Estado elaborará o Plano Estadual de Saúde de duração plurianual, visando à
articulação e desenvolvimento da saúde em diversos níveis e a integração das ações do Poder
Público federal e municipal.
Parágrafo único. Mediante lei será instituído o Código Sanitário Estadual, o qual normatizará o
processo de fiscalização, acompanhamento e promoção da saúde no Estado.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 264. Compete ao Estado fiscalizar e inspecionar alimentos, inclusive o controle de seu teor
nutricional, e bem como bebidas e águas destinadas ao consumo humano.
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Art. 265. O Estado dotará os serviços de saúde de meios adequados ao atendimento da saúde
da mulher, do deficiente físico ou mental, do idoso, da criança e do adolescente.
Parágrafo único. A rede pública de saúde prestará atendimento médico para prática de aborto,
nos casos previstos em lei federal, bem como para realização de cirurgia reparadora em vítimas
de mutilação decorrente de câncer de mama e de violência.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 266. Os recursos destinados à saúde pelo Estado e Municípios serão definidos em suas
respectivas leis orçamentárias.
Art. 267. A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de órgãos,
tecidos e substâncias humanas para fins de transplantes, pesquisas e tratamento, incluindo
processamento e transfusão de sangue e hemoderivados, vedado qualquer tipo de
comercialização.
Art. 268. O Estado viabilizará a implantação da política estadual de alimentação e nutrição, bem
como o sistema de vigilância alimentar e nutricional, com o objetivo de controlar o estado
nutricional da população.
Parágrafo único. A política prevista no Caput deste artigo deverá ser observada na elaboração
da lei que instituir a política relacionada aos setores produtivos do Estado.
Seção III - Da Previdência Social
Art. 269. A previdência social será prestada pelo Estado e pelos Municípios aos servidores e seus
dependentes, diretamente ou através de institutos de previdência, seja pelo regime próprio seja
pelo regime geral, e atenderá, nos termos da lei, a:
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
III - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
IV - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e
dependente, observado o disposto no § 1º
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º Nenhum benefício que substitua o salário de contribuição ou o rendimento do trabalho do
segurado terá valor mensal inferior ao salário mínimo.
§ 1º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Todos os salários de contribuição considerados para o cálculo de benefício serão
devidamente atualizados, na forma da lei.
§ 2º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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§ 3º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente,
o valor real, conforme critérios definidos em lei.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 4º É vedada a filiação ao regime geral de previdência social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa que participe do regime próprio de previdência.
§ 4º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 5º A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos
do mês de dezembro de cada ano.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 6º Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição
na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se compensarão financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei.
§ 6º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 270. O regime de previdência complementar de que trata o art. 60, organizado de forma
autônoma em relação ao regime próprio de previdência social, será facultativo, baseado na
constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de
benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão
de seus respectivos planos.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Observar-se-á quanto às contribuições, aos benefícios e às condições contratuais, bem como
quanto ao aporte de recursos para as entidades de previdência privada, o disposto nos §§ 2º e
3º do art. 202 da Constituição Federal.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 271. Quando no Município não existir regime próprio de previdência, seus servidores ficarão
vinculados ao regime geral de previdência social.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Seção IV - Da Assistência Social
Art. 272. O Estado e os Municípios, diretamente ou através do auxílio a entidades privadas de
caráter assistencial, regularmente constituídas e sem fins lucrativos, prestarão assistência a quem
dela necessitar, através de benefícios de prestação continuada, serviços sociais específicos e
auxílios eventuais para acesso à renda mínima e atendimento às necessidades básicas do
cidadão.
Parágrafo único. Os auxílios às entidades referidas no Caput deste artigo somente serão
concedidos após o parecer favorável pelo órgão técnico do Poder Executivo.
Art. 273. A assistência social será prestada com os seguintes objetivos:
109

I - proteção à família, à natalidade, à infância, à adolescência e à velhice;
II - amparo às crianças, aos adolescentes e aos idosos carentes;
III - habilitação, reabilitação e amparo aos portadores de deficiência física e mental, bem como
sua integração na sociedade;
IV - garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de invalidez para o
trabalho e do idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou tê-la
provida por sua família;
V - promoção da integração e ingresso ao mercado de trabalho dos assistidos;
VI - garantia de gratuidade nos transportes coletivos, urbanos e intermunicipais, aos portadores
de perda total da acuidade visual, bem assim às pessoas incapacitadas de se locomoverem por
si só, seja por deficiência física ou psicológica;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VII - acompanhamento e orientação aos superdotados e paranormais;
VIII - proteção, orientação e amparo ao migrante, facilitando sua adaptação;
IX - gratuidade dos serviços funerais aos comprovadamente carentes.
Art. 274. A população, alvo da assistência social, será todo o cidadão em situação de
incapacidade ou impedimento, permanente ou temporário por motivos sociais, pessoais ou de
calamidade pública, de prover a si e sua família ou ser por ela provido.
Art. 275. A assistência social, na esfera estadual, será implementada com recursos do Estado e
de outras fontes, observando-se os seguintes princípios:
I - a descentralização administrativa, segundo a política de regionalização com a participação de
entidades beneficentes e de assistência social;
II - a participação da população na elaboração, execução e controle das ações de assistência,
através de entidades representativas;
III - prioridade no atendimento às necessidades sociais básicas do cidadão acima da
rentabilidade econômica;
IV - universalização dos direitos sociais tornando a população alvo da assistência social
alcançável pelas políticas sociais;
V - promoção e emancipação, do destinatário, objetivando sua independência da assistência
social;
VI - o repasse da assistência social como um direito de cidadania, vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade, bem como de relação clientelista e paternalista.
Art. 276. O Estado e os Municípios atuarão de forma integrada, compatibilizando programas e
recursos, buscando evitar a duplicidade de atendimento.
Art. 277. O Estado é responsável pelos serviços de abrangência estadual ou regional, ou por
programas, projetos ou atividades, que por seu custo, especialização ou grau de complexidade,
não possam ser executados pelo Município.
Art. 278. Ao Estado incumbe criar órgãos e manter estabelecimentos especializados, com o
objetivos de estudar os problemas relacionados com o menor abandonado e carecedor de
cuidados especiais, a fim de que lhe seja proporcionada a necessária proteção.
Parágrafo único. O Poder Público criará programas de atendimento e recuperação do menor
infrator, com sua integração ao convívio social, sendo assegurada sua reabilitação por pessoas
especializadas, em locais adequados.
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CAPÍTULO III - DA EDUCAÇÃO
Art. 279. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visa o pleno desenvolvimento da pessoa e a formação do
cidadão; aprimoramento da democracia e dos direitos humanos; o respeito aos valores e ao
primado do trabalho a afirmação do pluralismo cultural; a convivência solidária e serviço de uma
sociedade justa, fraterna, livre e soberana.
Parágrafo único. O Poder Público estimulará o desenvolvimento de propostas educativas
diferenciadas, com base em experiências pedagógicas, através de programas especiais, como
também a capacitação e habilitação de recursos humanos para a educação.
Art. 280. As instituições educacionais de qualquer natureza ministrarão o ensino com base nos
princípios estabelecidos na Constituição Federal e mais os seguintes:
I - direito de acesso e permanência na escola a qualquer pessoa, vedadas distinções baseadas
na origem, raça, sexo, idade, religião, preferência política ou classe social;
II - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e pedagógicas,
que conduzam o educando à formação de uma postura social própria;
III - valorização dos profissionais da educação, como garantia, na forma da lei, de plano de
carreira para o magistério público, com vencimentos, no mínimo, em isonomia com as demais
categorias funcionais para as quais se exija idêntica escolaridade, com ingresso exclusivamente
por concurso público de provas e títulos, realizado periodicamente, sob o regime jurídico único
adotado pelo Estado para seus servidores civis e com base no Estatuto do Magistério;
IV - liberdade de pensar, aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, o saber
e o conhecimento;
V - reinvestimento em educação, no âmbito do Estado, do percentual que for estabelecido em
lei, dos lucros auferidos pelas instituições privadas de ensino estabelecido no Amapá;
VI - gratuidade de ensino em estabelecimentos mantidos pelo Poder Público, vedada a cobrança
de taxas ou contribuições, de qualquer natureza, ainda que facultativa;
VII - garantia de padrão de qualidade em todo o sistema de ensino a ser fixado em lei;
VIII - manutenção, no âmbito do Estado, em originais ou duplicatas arquivadas, por qualquer
meio, em seus órgãos de consulta, dos resultados de pesquisa, bases de dados e acervos
científicos, bibliográficos e tecnológicos colecionados no exercício de atividade educacional,
revertendo em favor do Estado o material acumulado na hipótese de fechamento, extinção ou
transferência da instituição de ensino aqui estabelecida;
IX - direito de organização autônoma dos diversos segmentos da comunidade escolar;
X - preservação dos valores educacionais regionais e locais.
Art. 281. O Estado e os Municípios prestarão assistência médica, odontológica e social ao
educando pertencente à rede pública estadual e municipal, atendidos, prioritariamente, os
estudantes da pré-escola e do ensino fundamental.
Art. 282. O Poder Público organizará o sistema estadual de ensino, abrangendo todos os níveis e
modalidades, incluindo a especial, estabelecendo normas gerais de funcionamento para as
escolas públicas estaduais e municipais, bem como para as particulares.
§ 1º Os Municípios organizarão seus sistemas de ensino de acordo com suas peculiaridades,
observados os princípios estabelecidos nesta Constituição e na Constituição Federal.
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§ 2º As escolas particulares estarão sujeitas a fiscalização, controle e avaliação, na forma da lei.
§ 3º Será prioritário o atendimento à escolaridade obrigatória.
§ 4º Será responsabilidade progressiva do Município o atendimento em creches, pré-escolares e
ensino fundamental.
§ 5º Serão desenvolvidos pelo Estado programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde, financiados com recursos provenientes de
contribuições sociais e outros previstos na lei orçamentária anual.
§ 6º Os programas previstos no parágrafo anterior serão desenvolvidos por profissionais
habilitados, de nível médio e de nível superior das respectivas áreas.
§ 7º O Estado e os Municípios desenvolverão esforços para a atualização, capacitação e
qualificação docente, visando à melhoria da qualidade do ensino e a gradual extinção do quadro
de professores leigos. Art. 283. É dever do Estado garantir:
I - o ensino fundamental, que será obrigatório e gratuito para todos e para os que a ele não
tiverem acesso na idade própria, vedadas exigências que gerem despesas incompatíveis com a
renda familiar do educando;
II - progressiva extensão de obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio;
III - atendimento educacional especializado ao portador de necessidades especiais e aos que
revelarem vocação excepcional em qualquer ramo do conhecimento, preferencialmente na rede
regular de ensino, com garantia de recursos humanos capacitados e material e equipamentos
públicos adequados;
IV - apoiar, com recursos humanos, financeiros e materiais, as entidades especializadas, públicas
e privadas, sem fins lucrativos para o atendimento ao portador de necessidades especiais;
V - o acesso a níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um;
VI - a expansão da oferta de ensino noturno regular e de ensino supletivo, adequados às
condições do educando;
VII - condições físicas adequadas para o funcionamento das escolas;
VIII - criação de sistema integrado de bibliotecas, para difusão de informações científicas e
culturais;
IX - supervisão e orientação educacional nas escolas públicas, em todos os níveis e modalidades
de ensino, exercidas por profissional habilitado;
X - profissionais da educação em número suficiente para atender à demanda escolar;
XI - a promoção, em toda a rede estadual de ensino fundamental, de exames preventivos de
deficiência visual;
XII - prevenção dos aspectos humanísticos e profissionalizantes no ensino médio;
XVIII - participação da comunidade, no processo educacional, na forma da lei;
XIV - a implantação do sistema Braille, como atendimento educacional especializado ao
portador de deficiência visual;
XV - promoção da expansão da rede de estabelecimentos oficiais que oferecerão cursos
gratuitos de ensino técnico-industrial, agrícola e comercial, observadas as peculiaridades
regionais e as características dos grupos sociais;
XVI - oferecimento da infra-estrutura necessária aos professores e profissionais da área de
educação em escolas do interior;
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XVII - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de ensino, com a dotação
de infra- estrutura física e equipamentos adequados para o atendimento ao menor carente ou
infrator, bem como às pessoas portadoras de deficiência;
XVIII - com a colaboração técnica e financeira do Município, gratuidade nos transportes
coletivos urbanos aos estudantes dos estabelecimentos de ensino situados nas sedes municipais,
na forma estabelecida em lei complementar.
Inciso acrescentado pela Emenda Constitucional nº 32, de 23.03.2004.
§ 1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º O não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público ou sua oferta irregular importa
responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos do ensino fundamental, fazer-lhes a
chamada anual e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela sua freqüência à escola.
§ 4º O ensino noturno será estruturado de maneira a salvaguardar as experiências práticas dos
alunos e a assegurar-lhes condições escolares compatíveis com a situação do aluno trabalhador.
§ 5º O ensino religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão
e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental e médio,
assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Amapá, vedadas quaisquer formas de
proselitismo.
§ 5º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 6º O ensino é livre à iniciativa privada, verificadas as seguintes condições:
I - observância das diretrizes e bases da educação nacional e da legislação concorrente a nível
estadual;
II - comprovação da capacidade financeira e pedagógica;
III - autorização de funcionamento, mediante a supervisão e avaliação do Poder Público,
obedecendo a critérios definidos na forma da lei.
Art. 284. A lei estabelecerá o plano estadual de educação plurianual e ajustamento anuais, de
forma integrada, articulada e harmônica com o plano nacional de educação e com os planos
municipais de educação e de acordo com a política estadual de educação, devendo conter,
obrigatoriamente:
I - o programa de expansão da rede pública de ensino;
II - o programa de responsabilização progressiva do Município pelo ensino fundamental previsto
para o período e a correspondente expansão do ensino médio;
III - medidas destinadas ao estabelecimento de modelo de ensino rural, que considerem a
realidade estadual específica;
IV - medidas concernentes à valorização e capacitação técnica e profissional dos trabalhadores
em educação;
V - medidas destinadas à erradicação do
analfabetismo;
IV - melhoria da qualidade de ensino;
VII - formação para o trabalho;
VIII - universalização do atendimento escolar;
IX - promoção humanística, científica e tecnológica.
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§ 1º Os planos de educação serão encaminhados para apreciação da Assembleia Legislativa, até o
dia trinta e um de agosto do ano imediatamente anterior ao do início de sua execução.
§ 2º A não apresentação do plano estadual de educação, ou a não deliberação sobre ele, pela
Assembleia Legislativa, importa responsabilidade da autoridade competente.
§ 3º O Estado publicará, anualmente, relatório da execução financeira da despesa em educação,
por fonte de recursos e o remeterá à Assembleia Legislativa e ao Conselho Estadual de Educação,
até trinta dias após o encerramento de cada semestre, discriminados os gastos mensais, em
especial, os de reformas, manutenção e conservação das escolas, bem como as respectivas fontes.
Art. 285. O ensino será organizado em sistema estadual, constituído pelas instituições públicas ou
privadas existentes no Estado, que prestem serviços continuados de instrução para a população,
pelos órgãos colegiados, normativos, técnicos ou fiscalizadores e pelos órgãos do Poder Executivo
encarregados de executar as políticas educacionais.
§ 1º Constitui base do sistema estadual hierarquizado e descentralizado de educação a rede
pública regular de ensino custeada pelo Estado do Amapá e seus Municípios, para a qual
reverterão todas as prioridades de ação em âmbito municipal e estadual.
§ 2º São órgãos normativos e fiscalizadores do sistema estadual de educação, nos termos da lei:
I - o Conselho Estadual de Educação, órgão consultivo, deliberativo e normativo da política
estadual de educação, terá composição, estrutura administrativa, funcionamento e atribuições
definidos em lei estadual.
II - os Conselhos Escolares, com gestão democrática, são órgãos de aconselhamento, fiscalização,
deliberação e avaliação do sistema de ensino, no nível de cada estabelecimento escolar público,
na forma da lei.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 4, de 30.11.1995.
Art. 286. Respeitado o conteúdo mínimo do ensino fundamental estabelecido pela União, o
Estado lhe fixará conteúdo complementar, com o objetivo de assegurar a formação política e
cultural regional.
Parágrafo único. No que se refere ao conteúdo complementar ou diversificado, é facultado ao
Estado:
I - inserir, no currículo escolar, as matérias de:
a) História do Amapá;
b) Cultura do Amapá;
c) Educação Ambiental;
d) Estudos Amazônicos;
e) Técnica Agropecuária e Pesqueira.
II - promover os programas de:
a) Educação do Consumidor;
b) Educação Sexual;
c) Primeiros Socorros;
d) Noções de Estudos Constitucionais;
e) Educação para o Trânsito;
f) Educação para Prevenção contra o uso de Drogas;
g) Moral e ética;
Alínea acrescentada pela Emenda Constitucional nº 31 de 07.05.2003.
114

h) Direitos humanos.
Alínea acrescentada pela Emenda Constitucional nº 31, de 07.05.2003.
Art. 287. O ensino superior será desenvolvido com base na indissociabilidade entre ensino,
pesquisa e extensão, tendo como objetivos gerais, a produção, difusão do conhecimento e a
formação de recursos humanos para o mercado de trabalho.
Art. 288. A lei disciplinará as formas de apoio à manutenção e ao desenvolvimento do ensino que
as empresas privadas deverão prestar, sempre que se beneficiarem:
I - de programas estaduais de incentivos financeiros e fiscais;
II - de pesquisas e tecnologias por elas geradas com financiamento do Poder Público estadual.
Art. 289. O Estado e os Municípios aplicarão, respectivamente, vinte e oito por cento e vinte e
cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de
transferência, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O Estado aplicará, do total da receita destinada ao ensino público, nunca menos de um e
meio por cento em programas estaduais de erradicação do analfabetismo, com prioridade de
atendimento às populações da zona rural.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º A parcela da arrecadação de impostos transferida pelos Estados aos Municípios não é
considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo, receita do governo que a transferir.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 290. O Estado garantirá a educação não diferenciada para o sexo masculino e feminino,
eliminando do seu conteúdo práticas discriminatórias no material didático.
Art. 291. O sistema de ensino do Estado poderá adotar calendário escolar adequado,
diferenciado de acordo com as necessidades, peculiaridades e possibilidades de cada localidade
ou comunidade onde a escola esteja sediada.
§ 1º O Estado e os Municípios apoiarão com recursos humanos, financeiros e materiais as Escolas
Famílias, entidades de ensino privadas, sem fins lucrativos, criadas para dar atendimento e
formação profissionalizante aos jovens agricultores.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º Os alunos formados pelas Escolas Famílias terão prioridade, na forma da lei, na contratação,
pelo Estado e pelos Municípios, para o serviço de assistência às comunidades agrícolas.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
CAPÍTULO IV - DA CULTURA
Art. 292. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes
de cultura nacional, estadual e municipal, protegendo, apoiando e incentivando a valorização e
difusão das manifestações culturais, através:
I - da liberdade de criação, produção intelectual e artística, e do acesso a todas as fontes e
formas de expressão cultural;
II - do incentivo à formação cultural e ao desenvolvimento da criatividade;
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III - da proteção às expressões culturais populares e de grupos participantes do processo
cultural;
IV - do acesso e da preservação do patrimônio cultural;
V - da concessão de incentivos fiscais às entidades que assumirem o patrocínio de atividades
culturais;
VI- de legislação de proteção ao patrimônio cultural.
Parágrafo único. O Conselho Estadual de Cultura, incumbido de regulamentar, acompanhar e
orientar a política cultural do Estado, bem como deliberar sobre ela, terá sua atribuição e
composição definidas por lei.
§ 6º É defesa a saída do território do Estado, sem autorização prévia da Assembleia Legislativa, de
produtos da fauna e da flora, bem como peças arqueológicas ou históricas do Amapá, para fins
de pesquisa.
CAPÍTULO VI - DO DESPORTO E DO LAZER
Art. 297. O Estado apoiará e incentivará as práticas formais e não formais e as atividades de lazer,
visando atender a todas as faixas etárias e classes sociais.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, composição e competência do Conselho
Estadual de Desporto.
Art. 298. O Estado, utilizando a rede oficial de ensino em colaboração com entidades desportivas,
garantirá, mediante lei, a promoção e o estímulo, a orientação e o apoio à difusão da educação
e do desporto através de:
I - destinação de recursos públicos à promoção prioritária de desporto educacional e, em
situações específicas, do desporto de alto rendimento;
II - tratamento diferenciado para o desporto amador e o profissional;
III - reserva obrigatória de áreas destinadas à praça e campos de esporte nos projetos de
urbanização e de unidades escolares e no desenvolvimento de programas de construção de
áreas para a prática de esporte comunitário;
IV - garantia de acesso à prática desportiva e ao lazer, mediante atendimento especializado,
preferencialmente no âmbito escolar, a pessoas portadoras de deficiência;
V - construção e manutenção de espaços devidamente equipados para as práticas desportivas
e o lazer.
CAPÍTULO VII - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
Art. 299. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto na
Constituição Federal e nesta Constituição.
§ 1º É livre o acesso à informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística.
§ 3º A publicação de veículo impresso de comunicação é independente de licença de autoridade.
Art. 300. Nenhuma lei ou ato do Poder Público poderá constituir embaraço à plena liberdade
de informação jornalística em veículo de comunicação, observado o seguinte:
I - democratização do acesso às informações;
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II - pluralismo e multiplicidade das fontes de informação;
III - visão pedagógica da comunicação dos órgãos e entidades públicas;
IV - liberdade e manifestação do pensamento;
V - o asseguramento do direito à resposta proporcional ao agravo, além de indenização por
danos material, moral ou à imagem.
Art. 301. Na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas por parte do Poder
Público, não poderão constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal.
Art. 302. A produção e a programação das emissoras de rádio e de televisão oficiais atenderão
aos seguintes princípios:
I - preferência à finalidade educativa, artística, cultural e informativa;
II - erradicação do analfabetismo;
III - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família;
IV - educação rural, com vistas a difundir, aos produtores rurais, conhecimentos técnicos e
científicos, além de informações gerais sobre financiamento, escoamento e armazenamento da
produção agropecuária no Estado.
Art. 303. São vedadas as propagandas, as divulgações e as manifestações, sob qualquer forma,
que atentem contra as minorias raciais, étnicas ou religiosas, bem assim a constituição e
funcionamento de empresas ou organizações que visem ou exerçam aquelas práticas.
CAPÍTULO VIII - DA FAMÍLIA, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE,
DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA E DO IDOSO
Art. 304. Cabe ao Poder Público, bem como à família, assegurar a criança, ao adolescente, ao
idoso, aos portadores de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e agressão.
§ 1º O Estado, isoladamente ou em cooperação, manterá programas de assistência à família, com
o objetivo de assegurar:
I - o livre exercício do planejamento familiar;
II - a orientação psicossocial às famílias de baixa renda;
III - a prevenção da violência no âmbito das relações familiares;
IV - o acolhimento, preferencialmente em casa especializada, de mulher, criança, adolescente e
idoso, vítima de violência no âmbito da família ou fora dela;
V - extensão à mulher trabalhadora, mãe adotiva dos mesmos direitos concedidos à mãe
biológica, na forma a ser regulamentada em lei.
§ 2º O Estado estimulará, mediante incentivos fiscais subsídios ações promocionais, nos termos
da lei, o acolhimento ou guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado.
§ 3º O Estado destinará recursos à assistência materno-infantil.
§ 4º A prevenção da dependência de drogas e afins é dever do Estado, que prestará atendimento
especializado à criança e ao adolescente, devolvendo ações que auxiliem na sua integração na
comunidade, na forma da lei.
§ 5º A criança e o adolescente gozam de proteção especial, oportunidades e facilidades
estabelecidas por lei ou por outros meios a fim de lhes facultar desenvolvimento físico, mental,
moral, espiritual e social, de forma sadia, em condições de liberdade e dignidade.
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§ 6º A criança e ao adolescente é garantida a prioridade receber proteção e socorro, em qualquer
circunstância, e preferência no atendimento por órgão público de qualquer Poder.
§ 7º Os setores e áreas diretamente relacionados com a proteção à criança e ao adolescente
serão aquinhoados de forma preferencial na aplicação de recursos públicos.
§ 8º Cabe ao Poder Público:
a) apoiar e estimular a criação das associações civis de defesa dos direitos da criança e do
adolescente, para que funcionem como centros de estudos na busca permanente da garantia
dos direitos dos mesmos, fiscalizando as ações programáticas a eles relativas;
b) priorizar e desenvolver programas especiais de atendimento à criança e ao adolescente em
situação de risco pessoal e social;
c) priorizar o financiamento de programas institucionais destinados ao atendimento de crianças
e adolescentes em meio aberto;
d) instituir sistemas de creches e pré-escolares, na forma da lei.
§ 9º Em caso de detenção de criança ou adolescente, a autoridade competente comunicará,
imediatamente e urgentemente, a seus pais, pessoas ou entidades responsáveis, inclusive para
atender ao disposto no art. 227, §3º, IV, V e VII, da Constituição Federal.
§ 10. O Estado criará, mediante lei, o Centro Integrado de Atendimento à Infância e Adolescência
- CEINFA, constituindo-se o mesmo em centro de referência para o atendimento de crianças e
jovens dependentes químicos e portadores de deficiência mental ou qualquer outra necessidade
especial.
§ 10 acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 305. É garantida a toda e qualquer entidade ligada à defesa da criança e do adolescente,
legalmente constituída, o livre acesso às instituições ou locais para onde os mesmos forem
encaminhados pelos órgãos judiciários, de assistência social de segurança pública garantindose-lhes, igualmente, o livre acesso a dados, informações, inquéritos e processos a eles relativos.
Art. 306. O Estado assegurará condições de prevenção das deficiências físicas, sensorial e mental,
com prioridade para a assistência pré-natal e à infância, e de integração social do portador de
deficiência, em especial do adolescente, e a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos, com
eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos arquitetônicos.
Parágrafo único. Para assegurar a implementação das medidas indicadas neste artigo, incumbe
ao Poder Público.
I - estabelecer normas de construção e adaptação de logradouros e edifícios de uso público e
de adaptação de veículos de transportes coletivos;
II - celebrar convênios com entidades profissionalizantes sem fins lucrativos, com vista à
formação profissional e à preparação para o trabalho do deficiente;
III - instituição de escolas públicas para atendimento especializado aos deficientes físicos,
mentais, sensoriais e superdotados;
IV - criar programas de assistência integral para deficiente mental não reabilitável e deficiente
físico comprovadamente impossibilitado para o trabalho;
V - promover a formação dos policiais militares e demais servidores públicos responsáveis pela
segurança do trânsito, para habilitação ao atendimento das necessidades do portador de
deficiência;
VI - facilitar aos portadores de deficiência a aquisição de equipamentos que permitam a correção,
a diminuição ou a superação de suas limitações.
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Art. 307. O Estado e os Municípios reservarão vagas em seus respectivos quadros de pessoal para
serem preenchidas por pessoas portadoras de deficiência.
Art. 308. O Estado promoverá condições que assegurem amparo à pessoa idosa no que diz
respeito à sua dignidade e ao seu bem-estar.
§ 1º O amparo ao idoso será, quando possível, exercício no próprio lar.
§ 2º Para assegurar a integração do idoso na comunidade e na família, serão criados centros de
amparo, de lazer e programas de preparação à aposentadoria, com a participação de instituições
dedicadas a esta finalidade.
Art. 309. Lei estadual disporá sobre a criação, organização composição e competência do
Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente.
CAPÍTULO IX - DO MEIO AMBIENTE
Art. 310. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à Coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º O Poder Executivo, através de seus órgãos executores das políticas ambientais, elaborará,
anualmente, o relatório de qualidade ambiental do Estado do Amapá.
§ 2º O relatório de qualidade ambiental refletirá quaisquer alterações naturais ou construídas
ocorridas no período anterior, devendo ser apresentado até o fim do primeiro quadrimestre do
ano subseqüente
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 38, de 05.06.2007.
Art. 311. O Poder Público estadual realizará o zoneamento ecológico-econômico do Estado, de
modo a compatibilizar o desenvolvimento com a preservação e a conservação do meio ambiente,
bem como promoverá o levantamento e o monitoramento periódico da área geográfica estadual,
de acordo com a tendência e desenvolvimento científico e tecnológico, de modo que o
zoneamento ecológico-econômico esteja sempre atualizado, garantindo a conservação das
amostras representativas dos ecossistemas.
Art. 312. A execução de obras, atividades industriais, processos produtivos e empreendimentos e
a exploração de recursos naturais de qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo setor
privado, será admitida, se houver resguardo do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
ficando proibida a exploração desordenada e predatória das espécies frutíferas nativas do Estado.
§ 1º A liberação de licença ambiental, por órgão ou entidade governamental competente,
integrante de sistema unificado para esse efeito, será feita com observância dos critérios fixados
por lei, além de normas e padrões estabelecidos pelo Poder Público, e em conformidade com o
planejamento e zoneamento ambientais.
§ 2º A licença ambiental, renovável na forma da lei, para execução e a exploração mencionada no
Caput deste artigo, quando potencialmente causadores de significativa degradação do meio
ambiente, será sempre precedida da aprovação do estudo prévio de impacto ambiental e
respectivo relatório, a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências
públicas.
§ 3º O Poder Público estadual manterá um órgão da administração direta para execução da política
do meio ambiente.
Art. 313. O Estado, mediante lei, criará um sistema de administração da qualidade ambiental,
proteção e desenvolvimento do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para
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organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração pública direta e
indireta, assegurada a participação da coletividade, com o fim de:
I - propor uma política estadual de proteção do meio ambiente;
II - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e disseminar, na forma da lei,
as informações necessárias à conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
III - fiscalizar e zelar pela utilização racional e sustentada dos recursos naturais;
IV - assegurar a participação popular em todas as decisões relacionadas ao meio ambiente e o
direito à informação sobre essa matéria;
V - proteger e restaurar a diversidade e a integridade do patrimônio genético, biológico,
paisagístico, histórico e arquitetônico relativo ao meio ambiente;
VI - definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes representativos de
todos os ecossistemas originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão, incluindo as
já existentes, permitidas somente por lei;
VII - proteger e preservar a flora e a fauna, as espécies ameaçadas de extinção, as vulneráveis e
raras, vedadas as práticas que submetem os animais à crueldade, por ação direta do homem
sobre os mesmos; VIII - estimular e promover o reflorestamento ecológico em áreas degradadas,
objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos hídricos, a consecução de
índices mínimos de cobertura vegetal, o reflorestamento econômico em áreas ecologicamente
adequadas, visando suprir a demanda de matéria-prima de origem florestal e a preservação das
florestas nativas;
IX - assegurar, na forma da lei, o livre acesso às informações básicas sobre o meio ambiente;
X - prevenir e controlar a poluição, a erosão, assoreamento e outras formas de degradação
ambiental;
XI - preservar os ecossistemas essenciais e promover o manejo ecológico de espécies;
XVII- zelar pelas áreas de preservação dos corpos aquáticos, principalmente, as nascentes,
inclusive os olhos de água, cuja ocupação só se fará na forma da lei, mediante estudos de
impactos ambientais.
Art. 314. A lei disporá sobre a organização, composição e competência do Conselho Estadual do
Meio Ambiente.
Art. 315. As terras marginais dos cursos d’água são consideradas áreas de preservação
permanente, proibido o seu desmatamento.
Parágrafo único. Cabe ao órgão estadual determinar a largura da faixa aos diferentes cursos
d’água.
Art. 316. O Estado estimulará o plantio de culturas perenes como forma de reflorestamento
através de isenção e crédito facilitado.
Art. 317. Aquele que explorar recursos naturais fica obrigado a recuperar o meio ambiente
degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.
Art. 318. As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores a sanções
administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas, na forma da lei e, nos casos de
continuidade da infração ou reincidência, inclusive à redução do nível da atividade e a interdição,
independentemente da obrigação de restaurar os danos causados.
Art. 319. A pesquisa, a experimentação, a produção, o armazenamento, a comercialização, o uso,
o transporte, a importação, a exportação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos,
seus componentes e afins, no território amapaense, estão condicionados a prévio cadastramento
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dos mesmos nos órgãos estaduais responsáveis pelos setores da ciência e tecnologia, indústria
e comércio, agricultura, transporte, saúde e meio ambiente, garantindo-se a obrigatoriedade da
aplicação do receituário agronômico.
Art. 320. As indústrias poluentes só serão implantadas em áreas previamente delimitadas pelo
Poder Público, respeitada a política de meio ambiente, e adotarão, obrigatoriamente, técnicas
eficazes que evitem a contaminação ambiental.
Art. 321. As pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, que exercem atividades
consideradas poluidoras ou potencialmente poluidores, serão obrigadas a promover a
conservação ambiental, pela coleta, tratamento e disposição final dos resíduos por elas
produzidos, cessando, com a entrega dos resíduos a eventuais adquirentes, quando tal for,
devidamente, autorizado pelo órgão de controle ambiental imediatamente, a responsabilidade
daquelas e iniciando-se, imediatamente, a destes.
Art. 322. As empresas públicas ou privadas que realizarem obras de usinas hidrelétricas, de
formação de barragens ou outras quaisquer que determinem a submersão, exploração, consumo
ou extinção de recursos naturais localizados em terras públicas ou devolutas, ainda que aforadas
ou concedidas, ficarão obrigadas a indenizar o Estado na forma que a lei definir.
Parágrafo único. Ocorrendo necessidade de desapropriação, no caso das obras referidas neste
artigo, o valor da indenização será pago pelas empresas interessadas nas obras.
Art. 323. São indisponíveis as terras devolutas, ou arrecadadas pelo Estado, necessárias às
atividades de recreação pública e à instalação de parques e demais unidades de conservação,
para proteção dos ecossistemas naturais.
Art. 324. Os Municípios poderão, mediante lei, instituir áreas de preservação ambiental, histórica
ou paisagística.
Art. 325. É dever do Estado promover, através de seu órgão ambiental competente, a classificação
dos seus principais cursos d’água.
Art. 326. A construção de centrais hidrelétricas dependerá de projeto técnico de impacto
ambiental, com a participação do Conselho Estadual do Meio Ambiente e prévia aprovação da
Assembleia Legislativa.
Art. 327. São proibidos, no território estadual:
I - a instalação de aterro sanitário, usina de reaproveitamento e depósito de lixo a menos de cinco
quilômetros do perímetro urbano, de núcleos residenciais, do mar, das baías, dos lagos, dos rios
e seus afluentes;
II - o lançamento de resíduos hospitalares, industriais e de esgotos residenciais, sem tratamento,
diretamente em praias, rios, lagos e demais cursos d'água, devendo os expurgos e dejetos, após
conveniente tratamento, sofrer controle e avaliação de órgãos técnicos governamentais, quanto
aos teores de poluição;
III - a implantação e construção de indústrias que produzam resíduos poluentes, de qualquer
natureza, em todo o litoral do Estado, compreendendo a faixa de terra que vai da preamar até
cinco quilômetros para o interior.
Art. 328. São indisponíveis as terras na área territorial do Estado, para fins de construção de usinas
nucleares, depósitos de materiais radioativos e lixos atômicos, na forma da lei.
CAPÍTULO X - DA MULHER
Art. 329. É dever do Estado:
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I - garantir, perante a sociedade, a imagem social da mulher com dignidade como mãe,
trabalhadora e cidadã, em plena igualdade de direitos e obrigações com o homem;
II - no cumprimento das funções essenciais à justiça, criar um centro de atendimento para
assistência, apoio e orientação jurídica, no que tange às questões específicas de interesse da
mulher;
III - criar condições para coibir qualquer forma de violência contra a mulher, em especial no lar e
no trabalho;
IV - promover, anualmente, na primeira semana do mês de março, a Semana de Atendimento
Integral à Saúde da Mulher;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
V - implantar a Ouvidoria da Mulher em âmbito estadual;
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
VI - estimular políticas de inclusão da mulher no mercado de trabalho.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
CAPÍTULO XI - DOS ÍNDIOS
Art. 330. O Estado e os Municípios promoverão e incentivarão a proteção aos índios e sua cultura,
organização social, costumes, crenças, tradições, assim como reconhecerão seus direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, outras que a União lhes reservar e
aquelas de domínio próprio indígena.
§ 1º O Poder Público estabelecerá projetos especiais com vistas a respeitar e difundir a cultura
indígena no patrimônio cultural do Estado.
§ 2º No atendimento às populações indígenas, as ações e serviços públicos, de qualquer natureza,
devem integrar-se e adaptar-se às suas tradições, línguas e organização social.
§ 3º O Estado proporcionará às comunidades indígenas o ensino regular, na língua indígena
original da comunidade e em português, devendo o órgão estadual da educação desenvolver
programas de formação de professores indígenas bilíngües para o atendimento dessas
comunidades.
§ 4º O Estado e os Municípios devem garantir a posse dos índios sobre as terras que
tradicionalmente ocupam e o usufruto exclusivo deles sobre as riquezas do solo, dos rios e dos
lagos nelas existentes.
§ 5º É vedada qualquer forma de deturpação externa da cultura indígena, violência às
comunidades ou a seus membros, bem como sua utilização para fins de exploração.
§ 6º A participação da população indígena é essencial à formulação de conceitos políticos e na
tomada de decisões sobre assuntos que lhe digam respeito, sendo instrumento básico desta
participação as comunidades indígenas e suas organizações.
§ 7º O Ministério Público do Estado manterá promotor de justiça ou promotores de justiça
especializados para a defesa dos direitos e interesses dos índios, suas comunidades e organizações
existentes no território estadual.
§ 8º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a
lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivadas com autorização do
Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhe assegurada participação nos
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resultados da lavra, na forma da lei.
Art. 331. A lei disporá sobre formas de proteção do meio ambiente nas áreas contíguas às
reservas e às áreas tradicionalmente ocupadas por grupos indígenas, observado o disposto no
art. 231 da Constituição Federal.
Art. 332. O Estado promoverá a proteção da saúde indígena através de plano específico de saúde
para essa área.
CAPÍTULO XII - DOS AFRO-BRASILEIROS
Capítulo XII acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 332-A. Aos afro-brasileiros, assim definidos em lei, além dos direitos e garantias
fundamentais consagrados pela Constituição Federal e por esta Constituição, é assegurado
igualdade de oportunidade e tratamento em sua participação na vida econômica, social, política
e cultural decorrente do desenvolvimento de políticas públicas no âmbito do Estado do Amapá,
por meio de:
I - inclusão da dimensão racial nas políticas de desenvolvimento econômico e social;
II - adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa;
III - modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e
superação das desigualdades decorrentes do preconceito e da discriminação racial;
IV - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a
representação da diversidade racial nas esferas pública e privada;
V - estímulo e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção
da igualdade de oportunidades e ao combate às desigualdades raciais, inclusive mediante a
implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos
e contratos públicos;
VI - implementação de programas de ação afirmativa, destinados ao enfrentamento das
desigualdades raciais em todos os níveis e setores das atividades pública e privada;
VII - criação do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial.
Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em imediatas iniciativas
reparatórias, destinadas a promover a correção das distorções e desigualdades raciais
decorrentes do processo de escravidão e das demais práticas discriminatórias adotadas durante
todo o processo de formação social do Brasil e poderão utilizar-se da estipulação de cotas para
consecução de seus objetivos.
CAPÍTULO XIII - DOS DIREITOS HUMANOS
Capítulo renumerado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 333. Os direitos humanos serão respeitados e exercitados de acordo com o art. 5º da
Constituição Federal.
Art. 334. O Conselho Estadual dos Direitos Humanos terá a sua organização, composição e
funcionamento regulados por lei, nele garantida a participação de representantes dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, do Ministério Público, do Conselho da Ordem dos Advogados
do Brasil, Secção do Amapá, de associações representativas e entidades da sociedade civil
organizada.
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CAPÍTULO XIV - DA POLÍTICA PENITENCIÁRIA
Capítulo renumerado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 335. A política penitenciária do Estado tem como objetivo a reeducação e reintegração
moral e social dos presos, devendo priorizar a manutenção das colônias penais agrícolas ou
industriais com o objetivo de promover a escolarização ou profissionalização dos presos.
§ 1º A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado.
§ 2º Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos
durante o período de amamentação, devendo o estabelecimento prisional ter uma creche
contígua, atendida por pessoal especializado, para menores até seis anos, garantido o
acompanhamento da mãe.
Art. 336. A lei disporá sobre a organização, composição e competência do Conselho Estadual de
Política Penitenciária.
Art. 337. Aos detidos, presos e condenados, ficam preservados todos os direitos não atingidos
pela sentença ou pela lei, devendo ser alojados em estabelecimentos dotados de instalações
salubres adequadas e que resguardem sua dignidade humana.
Art. 338. Será preservada a integridade física e moral dos presos, assegurando-se-lhes assistência
médica, jurídica e espiritual, aprendizado profissionalizante, trabalho produtivo e remunerado,
além de acesso aos dados relativos ao andamento dos processos de seu interesse e execução
das respectivas penas.
TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS GERAIS
Art. 339. É vedada a alteração nominativa de prédios públicos que contenham nomes de pessoas,
fatos históricos ou geográficos, salvo com autorização legislativa.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 28.05.1996.
Parágrafo único. Esta proibição se estende à inscrição de símbolos ou nomes de autoridades ou
administradores em placas indicadoras de obras.
Art. 340. Aos servidores da União que optarem pelo Governo do Estado do Amapá, ficam
asseguradas as seguintes prerrogativas, a contar da data da opção:
I - a criação pelo governo estadual de quadro de pessoal específico, em extinção, para absorver
os servidores optantes;
II - irredutibilidade de salários e níveis funcionais;
III - manutenção das vantagens fixas anexas à remuneração, adquiridas antes da opção.
Art. 341. O Estado promoverá a assistência a homens e mulheres internos e egressos do sistema
penal, visando a sua reintegração na sociedade.
Art. 342. Os órgãos competentes publicarão, com a periodicidade necessária, os preços médios de
mercado de material de consumo, bens e serviços, os quais servirão de base para as licitações da
administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas ou mantidas pelo Poder público.
Art. 343. O Estado criará crédito educativo por meio de suas entidades financeiras, para favorecer
os estudantes de baixa renda, na forma da lei.
Art. 344. A Fortaleza de São José de Macapá, as Vilas de Mazagão Velho, Cunani e Curiaú são
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patrimônios históricos protegidos pelo Estado.
Art. 345. As empresas que abrirem vagas em seu quadro de pessoal a menores de 18 anos e aos
portadores de deficiência, terão direito a incentivos fiscais especiais, a serem estabelecidos em lei.
Art. 346. O Estado assegurará, prioritariamente, apoio ao assentamento de produtores rurais
próximo às áreas de várzeas, compatibilizando suas ações com a política agrícola estadual e com
o Plano Nacional de Reforma Agrária, em consonância com a política de preservação do meio
ambiente.
Art. 347. As áreas de terras estaduais cujo potencial econômico se caracterize pela exploração de
riquezas extrativistas, em especial os açaizais, seringais e castanhais, não poderão ser
desmembradas do patrimônio fundiário do Estado.
Parágrafo único. Nas áreas a que se refere o Caput deste artigo, o Estado somente repassará o
domínio útil, que poderá ser vitalício, hereditário e transferível, após autorização expressa do Poder
Público.
Art. 348. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 1º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 2º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
§ 3º (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 349. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Parágrafo único. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de
21.03.2006).
Art. 350. Nos dez primeiros anos de criação de municípios, as despesas orçamentárias com
pessoal não poderão ultrapassar cinqüenta por cento da receita do município.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 1, de 29.03.1994.
Art. 351. Lei Complementar estadual definirá os critérios e os valores para aposentadoria dos
magistrados, dos conselheiros do Tribunal de Contas e dos membros do Ministério Público,
observando-se o disposto na Constituição Federal, nesta Constituição e na legislação federal em
vigor.
Art. 352. Aplicam-se, no que couber, aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado do
Amapá, incluídas suas autarquias e fundações, as normas atinentes ao regime previdenciário
estabelecidas pelas Emendas à Constituição Federal nº 20, de 15 de dezembro de 1998, nº 41, de
19 de dezembro de 2003 e nº 47, de 5 de julho de 2005.
Artigo com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 353. As empresas de médio e grande porte que operam no ramo do extrativismo mineral e
vegetal, instaladas ou que vierem a se instalar no território do Estado, são obrigadas a
desenvolver processo de industrialização no ramo de sua atuação, de acordo com as leis do meio
ambiente.
Art. 354. Fica assegurada, ao doador voluntário de sangue, precedência de atendimento, em
qualquer estabelecimento público ou privado do Estado, nos transportes coletivos urbanos,
intermunicipais e interestaduais, e reforço alimentar no ato da doação do sangue.
Art. 355. O dia 13 de Setembro, data magna do Amapá, é feriado em todo o território do Estado.
Art. 356. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 357. Os ex-integrantes da extinta Guarda Territorial do Amapá farão jus, quando carentes, ao
125

recebimento de pensão especial vitalícia não inferior a dois salários mínimos, sendo a mesma
inacumulável com quaisquer outros rendimentos recebidos dos cofres públicos, exceto os
benefícios previdenciários, garantido o direito de opção.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 1º O benefício estabelecido neste artigo é transferível aos dependentes reconhecidamente
carentes.
§ 1º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
§ 2º A concessão do benefício far-se-á nos termos de lei a ser proposta pelo Poder Executivo.
§ 2º acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
TÍTULO X - ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
Art. 1º O Governador do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça do Estado e os Deputados
Estaduais prestarão compromisso de manter, defender e cumprir esta Constituição, no ato e na
data de sua promulgação.
Art. 2º As Câmaras Municipais votarão sua Lei Orgânica respectiva até seis meses após a
promulgação desta Constituição.
Parágrafo único. As Câmaras Municipais dos novos Municípios votarão sua Lei Orgânica
respectiva até seis meses após sua instalação.
Art. 3º Vigorará no novo Município, enquanto não for promulgada sua Lei Orgânica, se a Câmara
de Vereadores assim o deliberar, a legislação do Município de origem.
Art. 4º No prazo de até noventa dias após a promulgação desta Constituição será realizada
consulta plebiscitária, com vistas a posterior elevação a Município, nas localidades de:
I - Bailique, com desmembramento do Município de Macapá;
II - Porto Grande, com desmembramento do Município de Macapá;
IIII - Serra do Navio, com desmembramento do Município de Macapá;
IV - Pacuí, com desmembramento do Município de Macapá;
V- Itaubal, com desmembramento do Município de Macapá;
VI - Araguari, com desmembramento do Município de Macapá;
VII - Maracá, com desmembramento do Município de Mazagão;
VIII - Pracuúba, com desmembramento do Município de Amapá;
IX - Sucuriju, com desmembramento do Município de Amapá;
X- Lourenço, com desmembramento do Município de Calçoene;
XI - São Tiago, com desmembramento do Município de Mazagão;
XII- Cassiporé, com desmembramento do Município de Oiapoque;
XIII - Aporema, com desmembramento do Município de Tartarugalzinho;
XIV - Igarapé do Lago, com desmembramento dos Municípios de Macapá e Santana;
XV - Beiradinho, com desmembramento do Município de Laranjal do Jari;
XVI - Pedreira, com desmembramento do Município de Macapá;
XVII - Pedra Branca, com desmembramento do Município de Macapá;
XVIII - Ilha de Santana, com desmembramento do Município de Santana;
XIX - Fazendinha, com desmembramento do Município de Macapá;
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XX - Jarilândia, com desmembramento do Município de Laranjal do Jari;
XXI - Cunani, com desmembramento dos Municípios de Calçoene e Oiapoque;
XXII - Filadélfia do Pacuí, com desmembramento de Macapá.
§ 1º Se o resultado do plebiscito for favorável, o Governo do Estado promoverá, dentro de
sessenta dias após a consulta, a demarcação dos limites geográficos dos Municípios envolvidos.
§ 2º O Governador do Estado designará os Prefeitos pro tempore, até a instalação dos
Municípios, que se dará com a posse dos Vereadores, Prefeitos e Vice-Prefeitos eleitos.
§ 3º O Estado prestará assistência técnica e financeira aos Municípios, em caráter excepcional, até
que sejam contemplados com as transferências constitucionais.
Art. 5º Será criada, no prazo de noventa dias da promulgação da Constituição, Comissão Especial
de Estudos, formada por oito membros de ilibada reputação e notórios conhecimentos culturais
e ecológicos, sendo quatro indicados pelo Poder Executivo, dois pelo Poder Legislativo e dois por
entidades afins, visando à delimitação da área de preservação ecológica e cultural da comunidade
de Curiaú.
Art. 6º O Estado, em cooperação com os Municípios, criará centrais de abastecimentos para
armazenagem, conservação e comercialização dos produtos agrícolas, na forma da lei.
Art. 7º Fica criado o Conselho Estadual da Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal,
constituído por representantes do Poder Público e da sociedade civil, através de entidades ligadas
às questões agrária, fundiária, agrícola e extrativista vegetal do tipo sindical, associativa,
profissional e financeira, paritariamente entre se, cabendo-lhe, entre outras atribuições da lei
complementar respectiva:
I - propor a política de desenvolvimento estadual para o setor primário, através de planos,
diretrizes e programas;
II - opinar sobre a proposta orçamentária do Estado para os setores agrário, fundiário, agrícola e
extrativista vegetal;
III - criar mecanismo de acompanhamento, deliberação, fiscalização e normatização de ações e
projetos no setor.
Art. 8º O Estado criará, na forma da lei, uma empresa de administração portuária.
Art. 9º O servidor público federal, estadual ou municipal que, na data da promulgação desta
Constituição, estiver regularmente à disposição de órgão público, estadual ou municipal, que não
aquele em que esteja investido, poderá optar, sem prejuízo de sua atividade, e assegurada a
irredutibilidade salarial, por integrar o quadro de pessoal do órgão ou Poder ao qual se encontrava
cedido.
Parágrafo único. O direito de opção de que trata o presente artigo, esgotar-se-á em cento e vinte
dias da data da promulgação da Constituição.
Art. 10. O Estado promoverá incentivos fiscais e de assistência técnica à criação de áreas
apropriadas a minifúndios, já instalados e a serem instalados, próximos aos centros urbanos, cuja
finalidade seja a produção de hortifrutigranjeiros.
Art. 11. Fica o Estado incumbido de implantar delegacias especializadas de atendimento à mulher,
em todos os Municípios.
Art. 12. Expirados os prazos fixados na Constituição Estadual para elaboração de leis
complementares que sejam de iniciativa do Poder Legislativo, fica a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa responsável por apresentar, no prazo de trinta dias, os respectivos projetos de lei, que
entrarão imediatamente na ordem do dia e deverão ser votados dentro de, no máximo, trinta dias.
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Art. 13. A revisão desta Constituição será realizada imediatamente após concluída a revisão
prevista no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal.
Art. 14. A Assembleia Legislativa, através de comissão, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado,
revisará todas as doações, vendas e concessões de terras públicas do Estado, desde a data de sua
instalação até a promulgação desta Constituição.
Parágrafo único. A comissão será constituída no prazo de cento e vinte dias, a partir da data da
data da promulgação desta Constituição.
Art. 15. Será criada uma comissão, dentro de noventa dias após a promulgação desta Constituição,
integrada por seis membros, indicados três pela Assembleia Legislativa e três pelo Governador do
Estado, para proceder, em favor do Estado, à incorporação dos bens imóveis do ex-Território
Federal do Amapá, à transferência das terras públicas não devoluta, de acordo com o art. 5º do
Decreto-Lei nº 2.375, de 24 de novembro de 1937, e à transferência, para o Estado, do acervo
fundiário que se encontra no Estado do Pará.
Art. 16. O Estado do Amapá se empenhará e proporá, através de seus órgãos, as isenções seguintes:
I - do imposto sobre a operação relativa à circulação de mercadorias e sobre a prestação de
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação incidente sobre os
produtos componentes da cesta básica, bem como sobre os insumos e mercadorias adquiridos
por pequenos produtores rurais, destinados a suas atividades produtivas, desde que voltadas para
a produção da cesta básica;
II - do imposto sobre a propriedade de veículos automotores sobre veículo utilizado como táxi
pelo proprietário, quando constitua a atividade única fonte de renda do beneficiário.
Art. 17. O Poder Executivo estadual deverá remeter à Assembleia Legislativa projeto de lei referente
à política agrária, fundiária, agrícola e extrativista vegetal do Estado, no prazo máximo de seis
meses, a partir da promulgação desta Constituição, observadas as disposições da lei federal.
Art. 18. O Estado adotará os mecanismos necessários para a instituição dos Conselhos de Escolas,
compostos por membros da comunidade escolar, de acordo com o disposto em lei.
Art. 19. O Estado implantará, em todo o seu território, o sistema estadual de cadastro técnico
rural, visando o planejamento e desenvolvimento das políticas agrícola, agrária e utilização e
preservação dos recursos naturais.
Art. 20. O Estado criará nas terras devolutas de seu território as reservas de assentamento
fundiário, que deverão ser destinadas exclusivamente aos pequenos agricultores, na forma da
lei.
Art. 21. O Poder Executivo, até o final de cada exercício, procederá ao recenseamento escolar
para o efeito de diagnóstico de toda situação, submetendo à apreciação da Assembleia
Legislativa um plano que corrija falhas no sistema escolar do Estado.
Art. 22. O Poder Público estadual criará centros profissionalizantes para treinamento, habilitação
e reabilitação de portadores de deficiência, priorizando os que não tenham condições de
freqüentar a rede regular de ensino.
Art. 23. O Estado promoverá o recadastramento de todas as propriedades rurais do Estado que
não compreendam patrimônio da União.
Art. 24. A lei que instituir a justiça de paz manterá os atuais juízes de paz até a posse dos novos
titulares, assegurando-lhes os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia para a
eleição prevista no art. 141 desta Constituição.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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Parágrafo único. No prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta
emenda, o Tribunal de Justiça do Estado fará apresentar o projeto de lei necessário à organização
da Justiça de Paz.
Parágrafo único acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 25. Lei estadual criará mecanismos que assegurem a efetiva implantação do ensino regular
de segundo grau, no prazo máximo de dois anos, contados da promulgação desta Constituição,
em todas as sedes municipais.
Art. 26. Ficam ratificados todos os atos de natureza normativa praticados pelo Governador do
Estado, até a data da promulgação desta Constituição.
§ 1º A ratificação de que trata este artigo abrange todos os atos, contratos, convênios e ajustes
praticados ou celebrados, com o objetivo de estruturar o funcionamento do Estado do Amapá.
§ 2º A ratificação se estende aos efeitos dos mencionados atos, contratos, convênios e ajustes.
Art. 27. O Estado criará estabelecimento do tipo ambulatorial, independente, que se destinará à
coleta, controle e distribuição do leite humano, à população carente, cuja normatização dar-seá por lei estadual. Art. 28. Fica o Poder Executivo autorizado a construir, na Capital do Estado, a
Praça da Bíblia, com o respectivo monumento, destinado as festividades religiosas.
Art. 29. (Dispositivo declarado inconstitucional, em controle concentrado, pelo Supremo Tribunal
Federal, no julgamento da ADIN nº 1267-3).
Art. 30. Até a promulgação da lei de que trata o art. 244 desta Constituição, poderão ser
enquadrados no regime fiscal das microempresas aquelas cujo valor anual das entradas de
mercadorias e serviços de transporte, utilizados na industrialização ou comercialização, não
ultrapasse doze milhões de cruzeiros, corrigido pelo índice oficial adotado.
Art. 31. Enquanto não entrar em vigor a legislação tributária de competência estadual, prevista
nesta Constituição, continuar-se-á utilizando a legislação tributária adotada á época da
promulgação desta Constituição.
Art. 32. A área onde estava edificado o Forte de Santo Antônio de Macapá, antigo Forte Cumaú,
no Município de Santana, às proximidades da foz do Igarapé da Fortaleza, passa a ser área de
preservação histórico-cultural e de lazer.
Art. 33. Lei de iniciativa do Tribunal de Justiça, a ser elaborada e remetida à Assembleia Legislativa
em noventa dias, contados da promulgação desta Constituição, e a ser promulgada em até
sessenta dias após, disporá sobre normas para a criação e implantação de cartórios extrajudiciais,
em todas as sedes municipais do Estado, inclusive na sua Capital.
Parágrafo único. O Tribunal de Justiça promoverá, no prazo de cento e oitenta dias após a
publicação da lei mencionada no Caput deste artigo, a instalação das serventias que vierem a
ser criadas.
Art. 34. Nos dez primeiros anos da criação do Estado do Amapá, as despesas orçamentárias com
pessoal ativo e inativo não poderão ultrapassar cinqüenta por cento da receita do Estado.
Art. 35. Ao Procurador-Geral de Justiça, nomeado através do Decreto (P) nº 21 de 01 de janeiro
de 1991, aplica-se o disposto no art. 146 desta Constituição.
Art. 36. O Estado, através de lei específica, criará a Fundação Cultural do Amapá.
Art. 37. Deverá o Banco do Estado do Amapá criar linha de crédito especial para pequenos e
médios produtores, como para suas cooperativas, associações e respectivas entidades com
autonomia jurídica, priorizando-se atendimento a áreas de assentamento, na forma da lei.
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Art. 38. Ficam reconhecidas pelo Estado as Escolas Famílias existentes no interior do Amapá,
sendo-lhes garantidos seus princípios e sua metodologia.
Caput com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 22.07.2005.
Parágrafo único. O Estado estimulará a criação de Escolas Famílias, garantindo-lhes apoio
necessário para o pleno êxito de seu funcionamento.
Parágrafo único com redação dada pela Emenda Constitucional nº 34, de 22.07.2005.
Art. 39. A lei disporá sobre a criação de loterias e outras formas promocionais de incrementar a
arrecadação estadual.
Art. 40. Os veículos de comunicação social do Estado deverão atingir todos os seus Municípios.
Art. 41. O Estado criará, mediante lei a ser promulgada no prazo de doze meses da promulgação
desta Constituição, os seguintes fundos:
I - Fundo de Desenvolvimento do Estado e dos Municípios; II - Fundo de Desenvolvimento Rural.
§ 1º A lei que regulamentar os respectivos fundos definirá a fonte, o volume e a aplicação dos
recursos.
§ 2º O fundo de que trata o inciso I deste artigo, será repassado mensalmente aos Municípios, na
forma que a lei estabelecer, e somente poderá ser utilizado para investimento.
§ 3º Os recursos provenientes dos fundos referidos neste artigo e de tantos outros quanto
possam vir a ser criados no âmbito do Estado, de natureza constitucional ou não, serão geridos
e administrados pela Agência de Fomento do Amapá S/A, na forma da lei, através de linhas de
crédito específicas, especialmente voltadas ao micro crédito e ao crédito para pequenos e
médios empreendedores.
§ 3º com redação dada pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 42. O Estado criará centro de lazer e de amparo à velhice.
Art. 43. O Estado equipará e manterá financeiramente a Casa do Estudante Amapaense na Capital
do Estado do Pará, em condições de abrigar e favorecer o estudo à discência universitária e nível
médio.
Art. 44. Será garantido, mediante lei, a ser promulgada em até cento e oitenta dias após a
promulgação desta Constituição, o aproveitamento compulsório, em todas as operações
pesqueiras, da fauna acompanhante da pesca no Estado.
Art. 45. Enquanto não se dispuser, em normas próprias sobre a situação, obrigações, deveres,
prerrogativas e regime de remuneração de pessoal militar do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado, aplicar-se-ão as disposições previstas em lei para a Polícia Militar do Estado do Amapá.
Art. 46. O Estado criará, na forma da lei, o Centro de Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos
Humanos do Estado, com o objetivo de aprimorar os recursos humanos existentes no serviço
público estadual e municipal.
Parágrafo único. A lei que criar o órgão referido no Caput deste artigo definirá também os
critérios de seu funcionamento, bem como a dotação orçamentária que irá gerir esse órgão.
Art. 47. O Estado implantará, progressivamente, unidades equipadas do Corpo de Bombeiros e
dos serviços periciais técnico-científicos nos Municípios, dando prioridade aos mais populosos,
na forma da lei.
Art. 48. A partir da promulgação desta Constituição e no prazo de cento e cinqüenta dias, uma
comissão especial de cinco membros será formada, por representantes do Poder Judiciário,
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Ordem dos Advogados do Brasil - Secção do Amapá, Ministério Público, Pastoral Carcerária da
Diocese de Macapá e Poder Legislativo, sob a coordenação deste, com o objetivo de proceder
ao levantamento da população carcerária do Estado, visando definir a situação processual de
cada interno, para as providências que se fizerem necessárias.
Art. 49. Através de lei ordinária o Poder Público criará a Tevê e Rádio Educativa do Amapá, cuja
finalidade será promover a divulgação de programas regionais, como contribuição do Estado no
aprimoramento cultural do povo.
Art. 50. Para justificar o princípio de religiosidade do povo amapaense, será impressa em página
única na composição desta Constituição, antes da parte destinada ao sumário, a seguinte frase:
“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu por herança”.
Art. 51. Fica estabelecido que a Bíblia Sagrada será colocada em todas as repartições públicas,
inclusive nos estabelecimentos escolares, no vestíbulo do prédio, para uso de quem assim o
desejar.
Art. 52. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 53. O Poder Executivo mandará imprimir a presente Constituição para distribuí-la, ampla e
gratuitamente, a todos os organismos públicos e interessados.
Art. 54. Nos dez primeiros anos da existência do Estado do Amapá, o Tribunal de Contas do
Estado terá três conselheiros, dentre brasileiros de comprovada idoneidade e notório saber.
§ 1º Na hipótese de vacância nos cargos referidos neste artigo, o provimento dos mesmos será
feito:
I - o primeiro pela Assembleia Legislativa;
II - o segundo pela Assembleia Legislativa;
III - o terceiro pelo Governador.
§ 2º Após passar o Tribunal de Contas a ter sete Conselheiros, desde que fique garantida a
distribuição proporcional prevista no § 2º, I e II do artigo 113, as quatro vagas serão preenchidas
pela Assembleia Legislativa, observados os requisitos do § 1º do mencionado artigo.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 5, de 14.03.1996.
Art. 55. (Revogado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006).
Art. 56. A desativação de empresas industriais e comerciais com atividades no Estado do Amapá,
implantadas por meio de contrato ou concessão do Poder Público, utilizando recursos do solo,
subsolo e meio hídrico, e gozando de doações, isenções, incentivos ou subsídios de quaisquer
espécies, observará:
I - o acordo de negociação para desativação das empresas, qualquer que seja a natureza e que
envolva o Estado do Amapá, será objeto de apreciação e deliberação da Assembleia Legislativa;
II - para acompanhar os trabalhos de desativação das empresas, a Assembleia Legislativa
designará uma Comissão Especial composta de cinco deputados estaduais;
III - o Ministério Público designará dois representantes, a convite da Assembleia Legislativa, para
acompanharem os trabalhos de desativação da empresa;
III - o Ministério Público designará dois representantes, a convite da Assembleia Legislativa, para
acompanharem os trabalhos de desativação da empresa;
IV - Todos os bens móveis e imóveis que vierem a ser deixados pelos complexos operacionais
das empresas desativadas, serão destinados para os municípios que os sediarem.
Inciso com redação dada pela Emenda Constitucional nº 13, de 29.09.1999.
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§ 1º Os bens que ocuparem espaço territorial de mais de um município serão destinados ao
Estado do Amapá.
§ acrescentado pela Emenda Constitucional nº 13, de 29.09.1999.
§ 2º A infra-estrutura socioeconômica localizada no Município de Serra do Navio, implantada
pela ICOMI - Indústria e Comércio de Minérios S/A, a ser revertida ao Poder Público, destinarse-á, também, à instalação e desenvolvimento de atividades de entidades públicas de pesquisa
científico-tecnológica e de extensão próprias do ensino superior.
§ acrescentado pela Emenda Constitucional nº 13, de 29.09.1999 (antigo parágrafo
único, na
redação original dada pela EC nº 10/97).
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 10, de 19.12.1997.
Art. 57. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos
de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão
imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação
de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.
§ 1º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de médico que
estejam sendo exercidos por médico militar na administração pública direta ou indireta.
§ 2º É assegurado o exercício cumulativo de dois cargos ou empregos privativos de profissionais
de saúde que estejam sendo exercidos na administração pública direta ou indireta.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 58. O Poder Executivo adotará todas as providências necessárias à implantação da
Universidade Estadual.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 59. No prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação desta emenda, o Poder
Executivo fará encaminhar à Assembleia Legislativa projeto de lei visando à regulamentação do §
10 do art. 304 desta Constituição.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 60. A lei de que trata o § 3º do art. 41 deverá ser editada no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, contados da publicação desta emenda.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 61. Fica facultado ao Estado, enquanto não for implantada a escola de governo
responsável pelo atendimento do disposto no § 2º do art. 47, realizar a incumbência ali fixada
mediante a celebração de contratos ou convênios com instituições de ensino superior.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
Art. 62. O Poder Executivo fará encaminhar à Assembleia Legislativa, no prazo máximo de 90
(noventa dias) contados da publicação desta Emenda, o projeto de lei a que se refere o § 2º do
art. 357.
Artigo acrescentado pela Emenda Constitucional nº 35, de 21.03.2006.
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Art. 63. O servidor público federal da categoria de Fiscal de Tributos e Auxiliar de Fiscal do Exterritório Federal do Amapá, citados na Lei nº 0982, de 03 de abril de 2006, que na data da
promulgação desta Emenda estiver regularmente à disposição do Estado, poderá optar, sem
prejuízo de suas atividades, por integrar o quadro pessoal da secretaria da Receita Estadual de
que trata a Lei nº 0982/2006.
§ 1º No enquadramento dos optantes será considerado o tempo de serviço e a irredutibilidade
de vencimentos.
§ 2º O direito de opção de que trata o presente artigo, esgotar-se-á em sessenta meses a
contar da data da promulgação desta Emenda.
§ 3º A opção será regulamentada por decreto do Executivo Estadual
Artigo 63 acrescido pela Emenda Constitucional nº 44, de 21.12.2009, DOE
13/01/2010, em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 20 de dezembro de 1991.
Adonias Trajano, Amiraldo Favacho, Antônio Teles, Aluízio Gomes, Dáqueo Ribeiro, Felix
Ramalho, Fran Júnior, Geraldo Rocha, Hildo Fonsêca, Janete Capiberibe, Jarbas Gato, Jefri
Hippolyte, João Dias, Júlio Miranda, Luís Barreto, Manoel Brasil, Maurício Júnior, Milton
Rodrigues, Nelson Salomão, Nilde Santiago, Ricardo Soares, Regildo Salomão, Sebastião
Rocha, Waldez Góes.
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LEIS COMPLEMENTARES
CÓDIGO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAPÁ

Referente ao Projeto de Lei Complementar n. º 0001/92- GEA
LEI COMPLEMENTAR N. º 0003, DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992
Publicado no Diário Oficial do Estado n. º 0492, de 22.12.92
Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre as atribuições e composição do Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária,
Agrícola e Extrativista Vegetal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a se¬guinte Lei:
Art. 1º. O Conselho Estadual da Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vege¬tal, criado
pelo art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Es¬tadual,
constituído por representantes do Poder Público e da Sociedade Civil, através de entida¬des ligadas
às questões agrárias, fundiárias, agrícola e Extrativista vegetal do tipo sindical, associativa,
profissional e financeira, paritaria¬mente entre si, cabendo-lhe as seguintes atribuições:
I - propor e definir a política de desenvol¬vimento estadual para o setor primário, através de planos,
diretrizes e programas, observando na sua propositura, as aptidões econômicas e sociais, e a
preservação do meio ambiente das diferentes regiões do Estado;
II - opinar sobre a proposta orçamentária do Estado para os setores agrário, fundiário, agrícola e
extrativista vegetal;
III - criar mecanismo de acompanhamen¬to, deliberação, fiscalização e normatização de ações e
projetos do setor;
IV - propor e opinar sobre programas e aplicação de recursos especiais na agricultura;
V - contribuir com estudo e informações sobre desempenho e melhoramento do setor agrário,
fundiário, agrícola e extrativista vegetal;
VI - propor e opinar sobre a elaboração dos programas anuais de trabalho e créditos orçamentários
adicionais que beneficiem os entes do Sistema Agrícola do Amapá;
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VII - acompanhar, opinar e avaliar a exe¬cução física e financeira dos Convênios firma¬dos entre os
entes do Sistema Agrícola do Amapá - SISTAP com entes federais, estaduais, municipais,
internacionais e privados;
VIII - avaliar e aprovar os relatórios da aplicação de recursos financeiros referentes a programas
empreendidos;
IX - avaliar e aprovar relatórios anuais dos entes do Sistema Agrícola do Amapá - SISTAP;
X - manter intercâmbios permanentes com os conselhos similares das demais unidades da
Federação, visando ao encaminhamento ao Con¬selho Nacional de Política Agrícola (CNPA) de
proposições de interesse comum;
XI - atuar articuladamente com o Conse¬lho Nacional de Política Agrícola (CNPA) e com os
Conselhos Municipais de Política Agrícola;
XII - colaborar na execução dos planos de desenvolvimento agrário, fundiário, agrícola e extrativista;
XIII - promover a integração efetiva dos vários segmentos do setor agrícola, agropecuário e
extrativista vegetal, vinculada à produção, comercialização, armazenamento, industriali¬zação e
transporte;
XIV - promover a integração de esforços dos setores públicos e privados na defesa dos interesses
da agricultura e extrativismo vegetal estadual;
XV - estimular a formação e o desenvol¬vimento de empresas rurais e agroindustriais, bem como
do cooperativismo e associativismo rural;
XVI - incentivar a ação coordenadora da pesquisa da assistência técnica agropecuária e extrativista
vegetal;
XVII - compatibilizar a política de desen¬volvimento rural e a política de proteção ao meio ambiente
e conservação dos recursos naturais;
XVIII - delinear e propor um programa anual de prioridades de aplicação do Fundo de
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá;
XIX - propor e opinar na elaboração de planos plurianuais quanto aos programas de investimento
estadual para o setor como também nas concessões de subsídios a agricultores e extrativistas
vegetais.
§ 1º O Conselho aprovará seu regimen¬to em até sessenta dias, após a promulgação desta Lei.
§ 2º O Conselho se reunirá ordinaria¬mente a cada três meses e, extraordinariamente, sempre que
convocado pelo seu Presidente ou um terço de seus membros.
Art. 2º. O Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal terá a
seguinte composição:
I - Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento;
II - Secretário de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
III - Secretário de Estado da Fazenda;
IV - Coordenador Estadual do Meio Am¬biente;
V - Diretor-Presidente do Banco do Estado do Amapá S.A;
VI - Diretor-Executivo do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá;
VII - Diretor-Presidente da Companhia de Desenvolvimento do Amapá;
VIII - Diretor-Executivo do Instituto de Terras do Amapá;
IX - Coordenador do Conselho Nacional dos Seringueiros;
X - Presidente da Organização das Coo¬perativas do Estado do Amapá;
XI - Presidente da Associação dos Enge¬nheiros Agrônomos do Estado do Amapá;
XII - Presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Estado do Amapá;
XIII - Presidente da Associação dos Médicos Veterinários do Estado do Amapá;
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XIV - Presidente do Sindicato dos Traba¬lhadores Rurais;
XV - Presidente do Sindicato dos Técni¬cos Agrícolas.
§ 1º O Conselho será presidido pelo Secretário de Estado da Agricultura e do Abas-tecimento, que
conduzirá os trabalhos, com di¬reito ao voto de desempate.
§ 2º O Conselho contará com um Se¬cretário com funções determinadas no Regimen-to interno.
§ 3º Os Conselheiros são nomeados por Decreto do Governador do Estado.
Art. 3º. O Conselho definirá Câmaras Setoriais de apoio aos seus trabalhos, envolvendo os diversos
segmentos e entidades, sen¬do instaladas por ato do Secretário de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.
Art. 4º. O Conselho estimulará a organi¬zação de Conselhos Municipais de Política Agrária,
Fundiária, Agrícola e Extrativista Vege¬tal, com as mesmas finalidades no âmbito de sua
competência.
Art. 5º. O Conselho deverá observar as diretrizes, normas e ações da Política Agrícola, estabelecida
pelo Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA), compatibilizando-se com as peculiaridades do
Estado.
Art. 6º. Qualquer solicitação orçamentá¬ria ou extra orçamentária ou qualquer relatório e prestação
de contas referentes a programas de entes do Sistema Agrícola do Amapá (SISTAP), não transita em
nenhum órgão do Estado sem aprovação do Conselho.
Art. 7º. No caso do Banco do Estado do Amapá S.A. (BANAP) e da Companhia de De¬senvolvimento
do Amapá (CODAP), as delibe¬rações do Conselho só se aplicam no referente às atuações na área
agrícola e extrativista vege¬tal, no que concerne à Política de Desenvolvi¬mento Estadual.
Art. 8º. Para atender as atividades funcionais, o Conselho de Política Agrária, Fundiá¬ria, Agrícola e
Extrativista Vegetal, dispõe de uma Secretaria sem dotação orçamentária e quadro de pessoal
próprio, vinculada à Secreta¬ria de Estado da Agricultura e do Abastecimen¬to, cabendo a este
suprir suas necessidades administrativas e financeiras.
Art. 9º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se o artigo 6º ao art. 12 do Decreto (N) n.º 216, de 31 de outubro de 1991, o
Decreto (N) 217, de 31 de outubro de 1991; o item 2, do inciso I, do Art. 2º do Decreto (N) n.º 223,
de 06 de novembro de 1991, o item 2 do Inciso I, do art. 2º e Art. 5º, do Anexo do Decreto (N) n.º
297, de 18 de dezembro de 1991.
Macapá - AP, 21 de dezembro de 1992.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
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LEI COMPLEMENTAR N° 0005, DE 18 DE AGOSTO DE 1994.
Institui, o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1 - Esta Lei Complementar institui no âmbito do Estado do Amapá, o Código de Proteção ao
Meio Ambiente.
TÍTULO II - DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS E FINALIDADES
Art. 2 - A Política Estadual do Meio Ambiente compreende o conjunto de diretrizes administrativas
e técnicas com a finalidade de orientar as ações governamentais para a utilização racional dos
recursos ambientais, bem como para a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no Estado, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos
interesses da segurança e a proteção da dignidade da vida humana, observados os seguintes
princípios básicos:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente
como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo;
II - exploração e utilização racionais dos recursos naturais de modo a não comprometer o equilíbrio
ecológico;
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos naturais;
IV - proteção dos ecossistemas, incluindo a preservação e conservação de espaços territoriais
especialmente protegidos e seus componentes representativos, mediante planejamento,
zoneamento e controle das atividades potencial ou efetivamente degradadoras;
V - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VI - recuperação das áreas degradadas;
VII - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
VIII - promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino, extensiva à comunidade,
objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.
CAPÍTULO II - DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 3 -A Política Estadual do Meio Ambiente terá por objetivos:
I - estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental e normas relativas ao uso e manejo de
recursos naturais;
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II - compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio
ambiente e do equilíbrio ecológico;
III - definir áreas prioritárias de ação governamental relativas à proteção da qualidade ambiental e
a manutenção do equilíbrio ecológico, atendendo as peculiaridades locais em benefício da
coletividade envolvida;
IV - assegurar a participação da sociedade civil, no planejamento ambiental, no controle, na
fiscalização do meio ambiente e nas situações de interesse ecológico;
V - estabelecer a obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados ao meio ambiente, pelo
degradador público ou privado, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas e penais
cabíveis;
VI - promover e incentivar pesquisas básicas e aplicadas, bem como o desenvolvimento de
tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;
VII - exercer o Poder de Polícia Administrativa, para condicionar e restringir o uso e gozo de bens,
atividades e direitos individuais, em benefício da manutenção do equilíbrio ecológico.
Parágrafo Único - Considera-se Poder de Polícia para o efeito desta Lei Complementar, a atividade
da administração pública que limita ou disciplina direito ou interesse individual em detrimento do
interesse público com fins de segurança, conservação, preservação e recuperação do meio ambiente.
TÍTULO III - DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I - DOS INSTRUMENTOS
Art. 4 – São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente:
I - o planejamento ambiental;
II - os mecanismos de avaliação de impacto ambiental e Audiência Pública;
III - o licenciamento em suas diversas formas, e, as autorizações ambientais;
IV - o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades, processos e empreendimentos que
causem ou possam causar impactos ambientais;
V - os espaços territoriais especialmente protegidos, incluindo as unidades de conservação;
VI - a educação ambiental;
VII - os mecanismos de estímulos e incentivos que promovam a recuperação, preservação e melhoria
do meio ambiente;
VIII - o sistema estadual de registros, cadastros e informações ambientais;
IX - a Pesquisa e Tecnologia Ambiental;
X - as penalidades ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da
degradação ambiental;
XI - as normas, padrões, critérios e parâmetros relativos à utilização, exploração, defesa e
desenvolvimento dos recursos naturais e à qualidade ambiental.
CAPÍTULO II - DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL
Art. 5 - O Planejamento Ambiental, observada a existência da compatibilização do desenvolvimento
social e econômico com a proteção ao meio ambiente, atenderá os seguintes princípios:
I - diretrizes, planos e programas, aprovados mediante os instrumentos normativos apropriados;
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II - os procedimentos de articulação, coordenação e integração das atividades dos diferentes órgãos
e entidades do SIEMA;
III - atender sem prejuízo de seu caráter global, as peculiaridades e demandas regionais, locais e dos
setores direta ou indiretamente relacionados com atividades que causem ou possam causar impacto
ambiental;
IV - a efetiva participação da sociedade civil.
Art. 6 - O Planejamento Ambiental tem como objetivos:
I - produzir subsídios à formulação da Política Estadual do Meio Ambiente;
II - articular e compatibilizar os aspectos ambientais dos vários planos,
programas e ações do Estado, em especial os relacionados com:
a) zoneamento ecológico-econômico;
b) gerenciamento costeiro;
c) turismo ecológico;
d) gerenciamento dos recursos minerais, hídricos e energéticos;
e) política pesqueira;
f) proteção do patrimônio natural;
g) saneamento ambiental;
h) desenvolvimento urbano;
i) desenvolvimento científico e tecnológico;
j) proteção das populações tradicionais
III - elaborar planos de utilização e gestão para as unidades de conservação, espaços territoriais
especialmente protegidos ou para áreas com problemas ambientais específicos.
IV – elaborar programas especiais com vistas à integração das ações com outros sistemas de gestão
e áreas da administração direta e indireta do Estado, União e Municípios, especialmente saneamento
básico, recursos hídricos, saúde e desenvolvimento urbano e regional;
V - subsidiar com informações, dados e critérios técnicos, a análise de estudos de impacto ambiental
e respectivos relatórios;
VI – elaborar normas, diretrizes, parâmetros e padrões destinados a subsidiar as decisões dos órgãos
superiores do SIEMA;
VII - estabelecer, com apoio dos órgãos técnicos competentes, e da sociedade civil organizada, as
condições e critérios para definir e implantar o Zoneamento Ecológico e Econômico do Estado.
CAPÍTULO III - DOS MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL E AUDIÊNCIA
PÚBLICA
Art. 7º - A instalação de empreendimento ou atividade causadora de degradação ambiental, deverá
ser precedida de aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA), e respectivo Relatório de Impacto
Ambiental (RIMA), a que se dará prévia publicidade, garantida a realização de audiências públicas.
§1º - A caracterização de empreendimento ou atividade como potencialmente causadora de
degradação ambiental, dependerá de critérios a serem propostos pelo órgão ambiental estadual,
fixados pelo COEMA, determinando a necessidade ou não da elaboração do EIA/RIMA.
§2º - Ao órgão ambiental estadual, compete analisar e aprovar o EIA/RIMA e definir as condições e
critérios técnicos para sua elaboração, observadas as exigências da legislação federal.
§3º - A definição das condições e critérios técnicos para a elaboração do EIA/RIMA, nos termos do
parágrafo anterior, deverá atender ao grau de complexidade de cada tipo de empreendimento ou
139

atividade, em razão do fator de agregação das atividades poluidoras ou degradadoras na mesma
localidade ou região.
§4º - A análise e aprovação do EIA/RIMA é de competência exclusiva do órgão ambiental estadual,
submetendo-as ao COEMA.
§5º - A instalação e funcionamento de atividades modificadoras do meio ambiente, que não
dependam de apresentação do EIA/RIMA, poderá ser precedida da
apresentação de informações, levantamentos e/ou estudos destinados a permitir a
avaliação dos efeitos do projeto sobre o meio ambiente.
§6º - A análise do EIA/RIMA, deverá obedecer a prazos fixados pelo órgão ambiental estadual,
diferenciados de acordo com o grau de complexidade dos respectivos empreendimentos ou
atividades.
§7º - A análise dos EIA/RIMA, por parte do órgão competente, somente será procedida após o
pagamento pelo proponente do projeto, dos custos incorridos conforme dispuser o regulamento.
§8º - O órgão ambiental, a partir do recebimento do EIA/RIMA, publicará no Diário Oficial do Estado
e em periódico local, a abertura de prazo, que será no mínimo de 45 dias para a solicitação de
audiência pública.
§9o - A audiência pública, como instrumento de participação popular nos debates da questão
ambiental, somente poderá ser realizada para o empreendimento ou atividade para o qual for
exigido EIA/RIMA.
§10 - A realização da audiência pública ocorrerá mediante iniciativa própria do órgão ambiental
competente ou quando solicitada motivadamente por entidades da sociedade civil, órgão ou
entidade do poder público estadual, municipal, pelo Ministério Público, por membros do poder
legislativo ou ainda, por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, garantida a realização nos termos dos
critérios fixados em regulamento.
§11 - A audiência pública será convocada pelo órgão ambiental competente.
CAPÍTULO IV - DO LICENCIAMENTO
Art. 8o - Deverão submeter-se a licenciamento ambiental os empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais considerados efetivos ou potencialmente poluidores, bem como
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Art. 9o - A execução de atividades, empreendimentos e exploração de recursos ambientais de
qualquer espécie, quer pelo setor público, quer pelo setor privado, somente serão admitidos se
houver resguardo do equilíbrio do meio ambiente.
Art. 10 - A licença ambiental será expedida pelo órgão ambiental competente, com observância dos
critérios fixados nesta lei e legislação pertinente.
Art. 11 - A licença ambiental para empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais
quando potencialmente causadores de degradação do meio ambiente, será precedida de aprovação
do estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental.
Art. 12 - O Estado no exercício de sua competência, expedirá, conforme o caso, a licença ou
autorização ambiental caracterizada por fases de implantação dos empreendimentos ou atividades,
conforme segue:
I - LICENÇA PRÉVIA (LP), é expedida na fase inicial do planejamento da atividade ou
empreendimento, contendo os requisitos básicos a serem atendidos para sua viabilidade, instalação
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e operação. Sua concessão implica em compromisso de manter o projeto final compatível com as
condições do deferimento;
II - LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI), é expedida autorizando o início da instalação do empreendimento
ou atividade, de acordo com as especificações do projeto executivo;
III - LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), é expedida após as verificações
necessárias, autorizando o início do empreendimento ou atividade e, quando couber,
funcionamento dos equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto nas Licenças
Prévias e de Instalação, bem como no respectivo EIA/RIMA, se houver, ou no monitoramento.
IV - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL, será expedida para atividades artesanais ou empreendimento de
pequeno porte de acordo com critérios fixados em regulamento.
§1 - As licenças expedidas terão prazo determinado de acordo com Regulamento, em consonância
com as características, natureza e complexidade do empreendimento ou atividade, bem como com
a previsão de alterações socioeconômicas e ambientais.
§2 - O órgão ambiental competente, diante das alterações ambientais ocorridas em determinada
área, deverá exigir dos respectivos responsáveis pelos empreendimentos ou atividades já
licenciadas, as adaptações ou correções necessárias para evitar ou diminuir os impactos negativos
sobre o meio ambiente decorrentes da nova situação.
§3 - Caso o órgão ambiental constate a existência de impactos ambientais negativos, ou a
possibilidade de sua ocorrência de tal forma que coloquem em perigo incontornável a vida humana
ou quando de excepcional representatividade a vida florística, faunística e mananciais, será
determinada a imediata paralização do empreendimento ou atividade, concedendo aos
responsáveis, prazo para relocação dos empreendimentos ou atividades causadoras dos impactos.
§4 - As licenças indicadas nos incisos I, II e III, poderão ser expedidas de forma sucessiva, conforme
a natureza e característica do empreendimento ou atividade.
§5 - O eventual indeferimento da solicitação de licença ambiental deverá ser devidamente instruído
com parecer técnico do órgão, pelo qual se dará conhecimento ao interessado do motivo do
indeferimento.
§6 - Ao interessado pelo empreendimento ou atividade, cuja solicitação de licença ambiental tenha
sido indeferida, caberá recurso ao órgão competente, conforme disposto em regulamento.
§7 - Iniciada a implantação ou a operação do empreendimento ou atividade, antes da expedição das
respectivas licenças, indicadas nos incisos I, II e III deste artigo, conforme apuração do órgão
fiscalizador competente, o responsável pela outorga das licenças deverá, sob pena de
responsabilidade funcional, comunicar publicamente o
fato às entidades financiadoras desses empreendimentos ou atividades sem prejuízo da imposição
de penalidade, medidas administrativas, judiciais e outras providências cautelares.
§8 - A licença ambiental para exploração e utilização de recursos naturais, que tenha por base para
sua expedição, a dimensão da respectiva área, levará em conta as condições prescritas pelas normas
de zoneamento ambiental incidente sobre essa área.
§9 - Os pedidos e concessões de licença ambiental, indicados nos incisos I, II e III deste artigo, serão
objeto de publicação resumida no Diário Oficial do Estado e em periódico local, conforme dispuser
o regulamento.
CAPÍTULO V - DO CONTROLE, MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO
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Art. 13 - O controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades efetivas e potencialmente
poluidoras, serão realizadas pelos órgãos ou entidades integrantes do SIEMA, observando-se os
seguintes princípios:
I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas legalmente permitidos,
compreendendo o acompanhamento regular das atividades, processos e obras, públicos ou
privados, desde a fase de planejamento até a desmobilização final.
Parágrafo Único - Para os efeitos do inciso anterior serão consideradas, não só as atividades
pontuais, como também os respectivos entornos.
II - no monitoramento, a responsabilidade técnica e financeira será dos que forem diretamente
interessados na implantação ou ocupação de atividades ou empreendimentos licenciados ou não,
de conformidade com a programação aprovada pelo órgão ambiental, sem prejuízo das
competências previstas no "caput" deste artigo;
III - a fiscalização das atividades ou empreendimentos efetivos ou potencialmente poluidores, será
efetuada pelo órgão competente do Estado e dos Municípios, no exercício regular de seu poder de
polícia;
IV - as agressões ambientais, caracterizadas pelos efeitos e conseqüências, bem como pelo perigo
ou ameaça que representem ao meio ambiente, quando constatadas, implicará em sanções previstas
em lei.
a) as agressões ou atividades que coloquem em risco o meio ambiente, serão comunicadas aos
órgãos Estaduais, Federais, ou Municipais para execução das medidas administrativas cabíveis no
âmbito de suas respectivas
competências;
b) as infrações às normas ambientais das quais decorram danos ambientais comprovados, serão
informadas ao Ministério Público Estadual ou Federal, objetivando a adoção das medidas
pertinentes.
Art. 14 - Os responsáveis pelas atividades ou empreendimentos efetivos ou potencialmente
poluidores deverão comparecer ao órgão ambiental competente quando NOTIFICADOS para
prestar esclarecimentos, sob pena das cominações previstas em lei.
Art. 15 - O órgão ambiental competente poderá solicitar a outros órgãos, que efetuem fiscalização,
vistoria e emissão de laudos técnicos, sendo que ao nível da administração estadual, a solicitação
tem caráter impositivo.
Parágrafo Único - A Polícia Militar do Estado do Amapá deverá atender de imediato, a solicitação
de reforço policial feita pelos agentes do órgão ambiental credenciados para a fiscalização, quando
obstados no exercício de sua função.
Art. 16 - Responde solidariamente pelos danos ou degradações ambientais, quem impedir ou
dificultar as ações de controle, fiscalização e monitoramento, sem prejuízo de outras penalidades
pecuniares.
Art. 17 - Ao órgão competente para exercer o controle ambiental, entre outras atribuições previstas
em lei, competirá:
I - estabelecer exigências técnicas e operacionais relativas a empreendimentos ou atividade efetiva
ou potencialmente poluidores;
II - quantificar e fixar as emissões de poluentes nos casos de vários e diferentes lançamentos, em
um mesmo corpo ou ambiente receptor.
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Art. 18 - Ao órgão ambiental competente para exercer o controle, o monitoramento e a fiscalização
de empreendimento e atividade, é facultada a requisição de toda e qualquer informação
concernente ao processo produtivo e respectivos resíduos e subprodutos gerados.
CAPÍTULO VI - DOS ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Art. 19 - Ao Poder Público compete definir, implantar e administrar espaços territoriais a serem
especialmente protegidos, inclusive Unidades de Conservação, objetivando a efetiva proteção de
amostras representativas de todos os ecossistemas e da diversidade biológica do Estado e proteção
de populações tradicionais.
Art. 20 - Os espaços territoriais especialmente protegidos, serão classificados, para efeito de
organização e administração, conforme dispuser o regulamento, atendendo entre outros, aos
seguintes critérios:
I - proteção de ecossistemas;
II - manutenção da diversidade biológica;
III - proteção de populações tradicionais;
IV -manejo de recursos da flora e fauna;
V - incentivo a pesquisas científicas e tecnológicas em matéria ambiental:
VI - proteção de espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de
extinção;
VII - desenvolvimento de atividades de educação ambiental, lazer, cultura e
turismo ecológico;
VIII - VETADO.
Art. 21 - Fica criado o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SISEUC, constituído pelo
conjunto de Unidades de Conservação existente no Estado, de acordo com o estabelecido em
regulamento.
Parágrafo Único - O SISEUC será organizado e coordenado pelo órgão ambiental do Estado,
observando a legislação federal pertinente.
Art. 22 - O objetivo do SISEUC é abranger amostras representativas de todos os ecossistemas
naturais existentes no território estadual.
§1 - A seleção de áreas para constituição do SISEUC será baseada na compatibilização de estudos e
pesquisas existentes, indicadoras da diversidade biológica do Estado, sendo julgadas prioritárias
para fins de criação aquelas que contiverem ecossistemas ainda não amostrados ou em eminente
perigo de degradação ou extinção.
§2 - No caso da identificação de áreas com ausência ou carência de informações científicas
necessárias para subsidiar a constituição do SISEUC, o Estado através de seus órgãos de pesquisa,
deverá priorizar sua atuação, objetivando o reconhecimento desses espaços;
§3 - A criação de áreas para a constituição do SISEUC, será feita através de lei específica.
Art. 23 - O órgão ambiental do Estado, através do SISEUC e demais normas estabelecidas pelo
COEMA, fixará os critérios de uso, ocupação e manejo das Unidades de Conservação, sendo vedadas
quaisquer ações ou atividades, que comprometam ou possam vir a comprometer, direta ou
indiretamente os atributos e características
inerentes a essas unidades.
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Art. 24 - O Estado poderá cobrar pela utilização de áreas de domínio público para fins ambientais,
quaisquer que sejam os fins a que se destinam, sendo o produto da arrecadação aplicado
prioritariamente na área que o gerou excluindo, as áreas de uso sustentável.
Art. 25 - As áreas de domínio privado, incluídas nos espaços territoriais especialmente protegidos,
sem necessidade de transferência ao domínio público, ficarão sob regime jurídico especial
disciplinador das atividades, empreendimentos, processos, uso e ocupação do solo, objetivando,
conforme a figura territorial de
proteção ambiental declarada, a defesa do Meio Ambiente.
Art. 26 - O Estado adotará mediante os meios apropriados, formas de incentivos e estímulos para
promover a constituição voluntária de áreas protegidas de domínio privado, concedendo
preferência e vantagens aos respectivos proprietários na manutenção das mesmas, nos termos do
regulamento.
CAPÍTULO VII - DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 27 - A educação ambiental, cujo objetivo é o desenvolvimento da consciência crítica para
atividades de participação e integração dos indivíduos no engajamento social e nas
responsabilidades coletivas, deve estar comprometida com uma abordagem da questão ambiental
que interrelacione os aspectos sociais, econômicos,
políticos, culturais, científicos, tecnológicos, ecológicos e éticos.
Art. 28 - O Estado, através de seus órgãos competentes, deverá promover, por todos os meios
pedagógicos disponíveis, a educação ambiental, especialmente no nível fundamental de ensino.
Art. 29 - O Poder Público e a iniciativa privada, deverão fornecer condições para a capacitação de
recursos humanos destinados a atuar no processo de educação ambiental.
Art. 30 - Os órgãos executivos do Sistema Estadual do Meio Ambiente- SIEMA divulgarão mediante
publicações e outros meios, os planos, programas, pesquisas e projetos de interesse ambiental,
objetivando ampliar a conscientização popular a respeito da importância da proteção ao meio
ambiente.
Art. 31 - As empresas que desenvolvam atividades potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente, deverão estimular e promover programas de educação ambiental.
Art. 32 - O órgão estadual de meio ambiente, e outros órgãos da administração estadual, federal,
municipal e órgãos da sociedade civil organizada poderão realizar convênios e ajustes visando à
implementação dos programas de educação ambiental.
CAPÍTULO VIII - DOS ESTÍMULOS E INCENTIVOS
Art. 33 – O poder público estimulará e incentivará ações, atividades, procedimentos e
empreendimentos, de caráter público ou privado, que visem proteção, manutenção e recuperação
do meio ambiente e a utilização auto-sustentada dos recursos ambientais, mediante a concessão de
vantagens creditícias, apoio técnico, financeiro e operacional, de acordo com o que dispuser o
regulamento.
§1 - Na concessão de estímulos e incentivos, referidos neste artigo, o Poder Público dará prioridade
às atividades de recuperação, proteção e manutenção de recursos ambientais, bem como às de
educação ambiental e de pesquisa dedicadas ao desenvolvimento da consciência ecológica e de
tecnologias para o manejo sustentado
de espécies e ecossistemas.
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§2 - O Poder Público, através de seus órgãos e entidades, somente concederá aos interessados os
estímulos, incentivos e benefícios mencionados neste artigo, mediante comprovação que suas
atividades estão de conformidade com as prescrições da legislação ambiental e medidas que lhes
forem exigidas.
§3- Os estímulos, incentivos e demais benefícios concedidos nos termos deste artigo, serão sustados
ou extintos quando o beneficiário estiver descumprindo as exigências do Poder Público ou as
disposições da legislação ambiental.
CAPÍTULO IX - DO SISTEMA ESTADUAL DE REGISTROS, CADASTROS E INFORMAÇÕES
AMBIENTAIS
Art. 34 - Os órgãos e entidades do Sistema Estadual do Meio Ambiente- SIEMA, manterão, de forma
integrada, para o efeito de controle e informações ambientais, bancos de dados, registros e
cadastros atualizados, conforme regulamento, das obras, empreendimentos ou atividades efetiva
ou potencialmente degradadoras, das
ocorrências de interesse ambiental, dos dados, elementos, estudos e análises de natureza técnica,
bem como dos usuários de recursos naturais, de produtores, transportadores e consumidores de
produtos agressivos ao meio ambiente e dos infratores da legislação ambiental.
§1 - Os Órgãos Estaduais do Meio Ambiente adotarão medidas indispensáveis
à criação e manutenção de um sistema integrado de informações de interesse ambiental.
§2 - Será assegurado, nos termos de regulamento, o acesso às informações técnicas de interesse
ambiental.
CAPÍTULO X - DA PESQUISA E TECNOLOGIA AMBIENTAL
Art. 35 – Ao Estado compete estimular e desenvolver pesquisa e tecnologia em matéria ambiental,
diretamente através de seus órgãos ou indiretamente mediante instrumentos adequados,
objetivando a melhoria da qualidade de vida.
§1 - O Estado mediante atividade de pesquisa e aplicação de tecnologia em matéria ambiental,
caracterizará os ecossistemas para efeito de conservação, preparação, recuperação e melhoria do
meio ambiente.
§2 - O Estado orientará suas atividades no sentido de desenvolver conhecimento e tecnologias
destinadas aos objetivos ambientais, considerando as peculiaridades regionais e locais.
§3 - O Estado realizará estudos, análises e avaliações de informações, elementos e dados destinados
a fundamentar científica e tecnicamente os padrões, parâmetros e critérios de qualidade ambiental
relevante para o planejamento, controle e monitoramento do meio ambiente.
§4 - O patrimônio genético do Estado será controlado e fiscalizado pelo órgão ambiental
competente, com o apoio técnico e científico das entidades e órgãos mencionados no "caput".
§5 - O Estado divulgará, mediante publicações e outros meios, os planos, programas, pesquisas e
projetos de interesse ambiental, objetivando ampliar a conscientização popular a respeito da
importância da proteção ao meio ambiente.
CAPÍTULO XI - DAS NORMAS, PADRÕES, CRITÉRIOS E PARÂMETROS
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Art. 36 - As normas, os padrões, os critérios e os parâmetros, relacionados com o meio ambiente,
estabelecidos pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente-COEMA, não poderão contrariar as
disposições regulamentares fixadas por Decreto do Poder Executivo Estadual para a fiel execução
das leis estaduais.
§1 - A competência do COEMA, para estabelecer normas e demais medidas diretivas relativas à
matéria ambiental, não exclui a competência normativa complementar e suplementar dos demais
órgãos executivos do Sistema Estadual do Meio Ambiente-SIEMA, desde que com aquela não
conflita.
§2 - O conflito entre normas ou medidas diretivas estabelecidas pelo COEMA e pelos demais órgãos
que compõem o SIEMA será prevenido ou dirimido, conforme dispuser o regulamento.
§3 - O conflito entre normas ou medidas diretivas estabelecidas pelo COEMA, será decidido por este
Conselho.
§4o - Os órgãos executivos do SIEMA, sem representação direta no COEMA, terão a iniciativa de
propor, através do órgão coordenador, para deliberação daquele Conselho, projetos de normas ou
medidas diretivas relacionadas com o meio ambiente.
TÍTULO IV - DO USO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS DO MEIO AMBIENTE
CAPÍTULO I - DO USO E CONSERVAÇÃO DO SOLO
Art. 37 - A utilização do solo, para quaisquer fins, far-se-à através da adoção de técnicas, processos
e métodos que visem sua recuperação, conservação e melhoria, observadas as características geofísica-morfológicas, ambientais e sua função sócioeconômica.
Art. 38 - O Poder Público, através do órgão ambiental competente e conforme regulamento,
estabelecerá normas e critérios, parâmetros e padrões de utilização do solo, cuja inobservância
caracterizará degradação ambiental, sujeitando os infratores às penalidades previstas em Lei, bem
como à exigência da adoção de todas as medidas
necessárias à recuperação da área degradada.
Parágrafo Único - A utilização do solo compreenderá sua manipulação mecânica, tratamento
químico, cultivo, parcelamento, ocupação e exploração.
Art. 39 - A utilização do solo, para quaisquer fins, deverá, obrigatoriamente, atender as seguintes
disposições:
I - aproveitamento adequado e conservação das águas em todas as suas formas;
II - controle da erosão em todas as suas formas;
III - adoção de medidas para evitar processos de desertificação;
IV - procedimentos para evitar assoreamento de cursos d'água e bacias de acumulação;
V - procedimentos para evitar a prática de queimadas, tolerando-as, conforme dispuser o
regulamento;
VI - medidas para impedir o desmatamento das áreas impróprias para atividades agro-silvo-pastoril;
VII - adequação aos princípios conservacionistas na locação, construção e manutenção de obras de
infra-estrutura;
VIII - caracterização da utilização, exploração e parcelamento do solo, observadas as exigências e
medidas do poder público para a melhoria e preservação do meio ambiente.
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CAPÍTULO II - DA FLORA
Art. 40 - A Flora nativa no território amapaense e as demais formas de vegetação reconhecidas de
utilização ambiental, são bens de interesse comum a todos os habitantes do Estado, exercendo-se
o direito de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei
estabelecerem.
Parágrafo Único - As ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei Complementar e normas
dela decorrentes são consideradas degradação ambiental ou uso nocivo da propriedade.
Art. 41 - Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei Complementar as áreas
ou vegetação situadas:
I - ao longo dos rios ou de outros cursos d'água desde seu nível mais alto, em faixa marginal cuja
largura mínima seja:
a) De 30 (trinta) metros para os cursos com menos de 10 (dez) metros de largura;
b) De 50 (cinqüenta) metros para os cursos que tenham de 10 (dez) a menos de 50 (cinqüenta)
metros de largura;
c) De 100 (cem) metros para os cursos que tenham de 50 (cinqüenta) a menos de 200 (duzentos)
metros de largura;
d) De 200 (duzentos) metros para os cursos que tenham de 200 (duzentos) metros a menos de 600
(seiscentos) metros de largura;
e) De 500 (quinhentos) metros para os cursos que tenham largura igual ou superior a 600
(seiscentos) metros.
II - ao redor dos lagos temporários ou permanentes e reservatórios de águas naturais ou artificiais;
Parágrafo Único - No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros
urbanos, definidos por lei municipal e nas regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo
o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis de uso do
solo, respeitados os limites e princípios a
que se refere este artigo.
Art. 42 - Consideram-se, ainda de preservação permanente, quando assim declaradas por ato do
poder público, a vegetação destinada a:
I - atenuar a erosão da terra;
II - formar faixas de proteção ao longo das rodovias, ferrovias e dutos;
III - proteger sítios de excepcional beleza cênica ou comprovado valor
científico, histórico e cultural;
IV - asilar espécimes de fauna e/ou flora ameaçadas de extinção, bem como aquelas que sirvam
como local de pouso ou de reprodução de migratórios e/ ou residentes;
V - assegurar condições de bem-estar público;
VI - proteger sítios de elevada importância ecológica.
Art. 43 – As áreas e a vegetação de preservação permanentes, somente poderão ser utilizadas ou
suprimidas, mediante licença ambiental, quando for necessária à execução de obras, planosatividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social comprovados, bem como para as
atividades consideradas imprescindíveis e sem alternativas economicamente caracterizadas, a
critério do órgão estadual competente.
Parágrafo Único - Para efeito do disposto neste artigo serão exigidos, nos termos e critérios
estabelecidos por decorrência desta Lei Complementar, a apresentação e aprovação do estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório.
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Art. 44 - Qualquer exemplar ou pequenos conjuntos da flora poderão ser declarados imunes de
corte ou supressão, mediante ato do Poder Executivo, por motivo de sua localização, raridade, beleza
ou condição de porta-semente.
Parágrafo Único - O Estado, através de seus órgãos competentes, elaborará a relação das espécies
da flora nativa em estágios de extinção no prazo fixado em regulamento.
Art. 45 - A flora nativa de propriedade particular, contígua às áreas de preservação permanente, bem
como de outros espaços especialmente protegidos, fica subordinada ás disposições que vigorarem
para estas, enquanto não demarcadas.
Art. 46 -As florestas cultivadas e aquelas a serem implantadas, deverão estar dentro de normas que
garantam a proteção contra incêndio, assegurada sua aplicação por meios e instrumentos conforme
dispuser o regulamento.
Art. 47 - É vedado o uso ou emprego de fogo nas florestas e demais formas de vegetação.
Parágrafo único - Se peculiaridades locais, especialmente a produção de subsistência, justificar o
emprego de fogo, a permissão será estabelecida conforme dispuser o regulamento.
Art. 48 - A atividade de exploração madeireira de áreas florestais cultivadas fica sujeita ao
licenciamento ambiental.
Art. 49 - Os trabalhos de recuperação e recomposição da fauna e flora poderão ser executados pelo
Estado, Município ou por ação conjunta, mediante convênios.
Art. 50 - VETADO
Art. 51 -Para proteção do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, cada propriedade
ou posse é obrigada a conservar o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) da cobertura florestal sob
forma de reserva legal.
Parágrafo Único - Nas propriedades ou posses com áreas de tipologias florísticas de cerrado, campo
limpo e campo de várzea, serão mantidos como reserva legal o limite de 20% (vinte por cento) da
cobertura vegetal nativa, além das áreas de preservação permanentes.
Art. 52 - Na reserva legal, assim entendida a área de cada propriedade ou posse onde não é
permitido o corte raso é vedada a alteração de sua destinação, mesmo no caso de transmissão a
qualquer título ou desmembramento da área.
Art. 53 - A utilização dos recursos das florestas primitivas do Estado, bem como das demais forma
de vegetação arbórea, somente será permitida sob forma de manejo florestal, previamente
aprovado pelo Órgão Estadual competente.
Art. 54 – É vedada a posse ou comercialização de matéria-prima florestal originária de área não
abrangida por projeto de manejo florestal, aprovado pelo órgão estadual competente, ficando o
infrator sujeito as penalidades previstas nesta lei.
§1 - Fica excluída do disposto neste artigo a matéria-prima florestal comprovadamente oriunda do
desmatamento para fins agropecuário, cuja comercialização será autorizada pelo Órgão Estadual
competente, conforme dispuser o regulamento.
§2 - A critério do Órgão Estadual competente, para efeito de reposição florestal, poderá ser
requerido ao empreendedor quando da condução do manejo, o enriquecimento florestal da área.
Art. 55 – A reposição da floresta é obrigatória e de responsabilidade das pessoas físicas ou jurídicas
que utilizem produtos de origem florestal com finalidade comercial ou industrial.
§1o - A reposição florestal tem por objetivo propiciar a recomposição de florestas, através de plantio
de espécies adequadas.
§2o - Os projetos de reposição florestal deverão ser implantados em áreas degradadas ou na faixa
de domínio do cerrado.
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Art. 56 - Espécies florestais de excepcional valor econômico, ou em perigo de extinção ou erosão
genética pronunciada, serão obrigatoriamente, incluídas em atividades de reposição.
Art. 57 - Os consumidores de biomassa florestal para fins energéticos, exceto resíduo, deverão
efetuar o plantio, dentro do Estado do Amapá, de quantidade de árvores ou outro vegetal que
produzam o equivalente ao volume consumido.
Parágrafo Único - Aos pequenos empreendimentos da indústria de panificação e de cerâmica é
facultado o recolhimento ao Fundo Estadual de Reposição Florestal dos valores correspondentes ao
volume de madeira consumida, a ser estabelecido por ato do Poder Executivo.
CAPÍTULO III - DA FAUNA SILVESTRE
Art. 58 - Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivam
naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibido a sua utilização, perseguição,
mutilação, destruição, caça ou apanha.
§1o - Será permitida a instalação e manutenção de criadouros mediante normas e condições a serem
estabelecidas pelo órgão ambiental competente.
§2o - Para a instalação e manutenção de criadouros, será permitido a apanha de animais da fauna
silvestre, dentro de rigoroso controle e segundo critérios estabelecidos pelo órgão ambiental
competente.
Art. 59 - O perecimento de animais da fauna silvestre pelo uso direto ou indireto de substâncias
tóxicas será considerado ato degradador da vida silvestre, obrigando-se seu responsável a promover
todas as medidas para a eliminação imediata dos efeitos nocivos correspondentes, às suas expensas,
sem prejuízo das demais
cominações penais cabíveis.
Art. 60 - É proibido o comércio sob quaisquer formas, de espécimes da fauna silvestre, de seus
produtos, subprodutos e objetos, oriundos de sua caça, perseguição, mutilação, destruição ou
apanha.
§1o - Excetuam-se os espécimes e seus produtos provenientes de criadouros devidamente
legalizados.
I - fica instituído o cadastro das pessoas físicas ou jurídicas que criem e/ou negociem com animais
silvestres, seus produtos e subprodutos.
II - o comércio com animais silvestres deverá ser autorizado, na forma do regulamento, pelo órgão
estadual competente.
a) as pessoas físicas ou jurídicas, são obrigadas a apresentar declaração de estoques e prova de
procedência dos produtos, sempre que exigidos pelo órgão competente.
b) o não cumprimento do disposto na alínea anterior, além das penalidades previstas nesta Lei
Complementar, sujeitará o responsável à perda da autorização.
Art. 61 - É vedada qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira a prática de
caça.
Art. 62 - É permitida a captura ou abate, para fins de alimentação essencial à subsistência na zona
rural.
Art. 63 - Poderá ser concedida às instituições científicas, autorização especial para a coleta de
material zoológico destinado a fins científicos, obedecido o preceituado no §6o do Art. 296 da
Constituição do Estado do Amapá.
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Parágrafo Único - Em se tratando de instituição estrangeira, deverá ser obedecido o preceituado no
§5o do Art. 296 da Constituição do Estado do Amapá.
Art. 64 - Os zoológicos já existentes, deverão adequar-se às normas estabelecidas pelo regulamento.
Art. 65 - A posse de animais silvestres domesticados, somente será permitida, se estiver em perfeito
atendimento ao que dispuser o regulamento, não podendo o possuidor ter mais de 5 espécimes.
Parágrafo Único - Os animais considerados em extinção, serão apreendidos pela autoridade
competente e encaminhados às entidades que possam mantê-los.
CAPÍTULO IV - DA PESCA
Art. 66 - Para efeito desta Lei, define-se pesca, todo ato tendente a capturar ou extrair organismos
vivos animais ou vegetais que tenham na água seu normal ou mais freqüente meio de vida, sejam
eles de ocorrência natural ou provenientes de criadouros.
Parágrafo Único - A pesca pode efetuar-se com fins comercial, desportivo, científico e de
subsistência, conforme dispuser o regulamento.
Art. 67 - Serão consideradas as peculiaridades das comunidades pesqueiras tradicionais, que
exercem a pesca de forma artesanal, objetivando a regulação e defesa dos interesses profissionais
pesqueiros e de seus membros, especialmente no que respeita às condições de produção e garantia
de mercado para assegurar sua subsistência.
Art. 68 - As embarcações motorizadas, além do cumprimento das exigências das autoridades
federais, deverão estar registradas pelo órgão ambiental competente e sujeitas às condições por
está estabelecida, conforme regulamento.
Art. 69 - As atividades pesqueiras serão objeto de registro e autorização a serem outorgadas pelo
órgão competente.
§1 - Ficam dispensados das exigências mencionadas neste artigo os pescadores que utilizem, para
o exercício da pesca, linha de mão, caniço e molinete.
§2- Aos cientistas de instituições que tenham por atribuição coletar material biológico para fins
científicos serão concedidas autorizações especiais, sob as condições fixadas em regulamento e
atendendo o preceituado na Constituição do Estado do Amapá.
Art. 70 - Atendido ao preceituado em regulamento, fica proibido pescar:
I - em corpos d'água, no período em que ocorram fenômenos migratórios para reprodução e nos
período de desova, de reprodução ou de defeso;
II – espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com tamanhos inferiores aos permitidos;
III - quantidade superiores às permitidas;
IV -mediante a utilização de:
a) explosivos ou de substâncias que, em contato com a água, produzam efeito semelhante;
b) ervas ou substâncias tóxicas de qualquer natureza;
c) aparelhos, petrechos, técnicas, processos e métodos não permitidos;
V – em épocas e nos locais interditados pelo órgão ambiental competente;
VI - sem autorização do órgão ambiental competente;
VII - pelo sistema do arrasto e do lance, nas águas de domínio do Estado;
VIII - com petrechos cujo comprimento ultrapasse 1/3 (um terço) do ambiente aquático;
IX - a jusante e a montante nas proximidades de barragens, cachoeiras, corredeiras e escadas de
peixes, nas condições e termos das normas regulamentares.
§1o - Ficam excluídos das proibições previstas no inciso I e VI deste artigo, os pescadores que
utilizem, para o exercício da pesca, linha de mão, caniço e molinete.
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§2o - É vedado o transporte, a comercialização, o beneficiamento, a industrialização e o
armazenamento, de espécimes provenientes da pesca proibida.
Art. 71 - As atividades de controle e fiscalização ambientais, no que respeita à proteção da fauna e
da flora aquática, bem como sua exploração racional, sujeitar-se-ão às normas fixadas pelas
autoridades ambientais estaduais, observadas aquelas estabelecidas pela União referentes as águas
sob seu domínio.
Parágrafo Único - O Estado, através de seu órgão ambiental competente, estabelecerá, medidas
diretivas destinadas à proteção do meio ambiente aquático, visando especificá-las, tendo em vista
as características regionais e locais das águas sob seu domínio.
Art. 72 - A fiscalização da atividade pesqueira abrangerá as fases de captura, extração, coleta,
transporte, conservação, transformação, beneficiamento, industrialização, armazenamento e
comercialização das espécies animais e vegetais que tenham na água o seu natural ou mais
freqüente meio de vida.
Art. 73 - O proprietário ou concessionário de represas ou cursos d'água, além de outras disposições
legais, é obrigado a tomar medidas de proteção à fauna e flora aquática. No caso de construção de
barragens, tais medidas deverão ser adotadas quer no período de instalação, fechamento de
comportas ou operação de rotina.
Parágrafo Único – Serão determinadas, pelo órgão ambiental competente, medidas de proteção à
fauna e flora aquática em quaisquer obras que importem na alteração do regime dos cursos d'água,
mesmo quando ordenadas pelo poder público.
Art. 74 - Nas águas onde houver peixamento ou fechamento de comportas será proibida a pesca
por um período a ser determinado pelo órgão ambiental competente conforme dispuser o
regulamento.
Art. 75 - A captura, o comércio e a criação de espécies ornamentais serão regulamentados pelo
órgão ambiental competente.
Art. 76 - É vedada a introdução nos corpos d'água de domínio público existentes no Estado, de
espécies exóticas da fauna aquática, sem prévia autorização do órgão ambiental competente.
Art. 77 - As atividades de pesca nas águas, que não sejam de domínio estadual, poderão ser
controladas e fiscalizadas nos termos da legislação pertinente, mediante convênio específico para
esse efeito.
Parágrafo Único - Os convênios a serem celebrados nos termos deste artigo deverão prever os
recursos técnicos, administrativos, institucionais e financeiros indispensáveis para o pleno exercício
do controle e fiscalização devidos.
CAPÍTULO V - DOS RECURSOS MINERAIS
Art. 78 - A pesquisa e a lavra de recursos minerais serão objetos de licença ambiental, sem prejuízo
da aplicação da legislação federal pertinente, observando o disposto no artigo 8o desta Lei
Complementar.
§1 - A realização da pesquisa mineral quando envolver guia de utilização fica sujeito ao
licenciamento ambiental pelo órgão competente.
§2 - Os trabalhos de pesquisa ou lavra que causarem danos ao meio ambiente, contrários às
prescrições técnicas estabelecidas por ocasião da outorga da respectiva licença ambiental, ou em
desacordo com as normas legais ou medidas diretivas de interesse ambiental, serão objeto de
parecer técnico do órgão ambiental do Estado, que
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encaminhará, mediante representação, ao órgão federal ou municipal competente, para os efeitos
de suspensão temporária ou definitiva das atividades de pesquisa ou lavra, sem prejuízo das sanções
prevista em lei.
§3 - A lavra de recursos minerais em rios, lagos ou quaisquer outros recursos d'água só poderá ser
realizada de acordo com solução técnica aprovada pelo órgão ambiental do Estado, obervado o
disposto no Art. 12 da presente Lei.
Art. 79 - O titular de autorização de pesquisa, de concessão de lavra, de permissão de
lavra/garimpeira, ou de quaisquer outros títulos minerários responde pelos danos causados ao meio
ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes.
§1 - O órgão ambiental do Estado exigirá o monitoramento das atividades de pesquisa e lavra de
recursos minerais, sob responsabilidade dos titulares destas atividades, nos termos da programação
previamente aprovada, sob a qual exercerá auditoria periódica.
§2- Na hipótese de serem constatadas irregularidades nos processos de pesquisa e lavra de recursos
minerais, contrariando as exigências para estas atividades, fixadas pelo órgão ambiental do Estado,
este estabelecerá conforme regulamento, o prazo e as condições para a correção das
irregularidades, sem prejuízo da recuperação
das áreas degradadas e demais condições legais.
Art. 80 - A realização de lavra de recursos minerais, sem a competente licença, sujeitará o responsável
à ação penal cabível, sem prejuízo das demais cominações administrativas e da obrigação de
recuperar o meio ambiente degradado.
Parágrafo Único - O órgão ambiental do Estado, conforme dispuser o
regulamento, adotará todas as medidas para a comunicação do fato a que alude este
artigo, aos órgãos federais e municipais competentes, bem como ao Ministério Público
para as providências necessárias.
Art. 81 - A lavra garimpeira a ser permitida pelo Órgão federal competente, dependerá de prévio
licenciamento concedido pelo órgão ambiental do Estado, conforme dispuser o regulamento.
Art. 82 - A atividade garimpeira será objeto de disciplina específica, compreendendo normas
técnicas e regulamentares, fixadas pelo órgão ambiental do Estado, objetivando a adoção de
medidas mitigadoras ou impeditivas dos impactos ambientais decorrentes.
Art. 83 - A realização de trabalhos de pesquisa e lavra de recursos minerais em espaços territoriais
especialmente protegidos dependerá do regime jurídico a que estão submetidas, podendo o Estado
estabelecer normas específicas para permití-las, tolerálas ou impedí-las, conforme o caso.
CAPÍTULO VI - DOS RECURSOS HÍDRICOS
Art. 84 - Para efeito desta Lei Complementar entendem-se como recursos hídricos às águas
superficiais e subterrâneas ocorrentes no Estado.
§1o - Em quaisquer normas complementares, decorrentes desta Lei, serão sempre levados em conta
à interconexão entre as águas superficiais e subterrâneas e as interações observadas no ciclo
hidrológico.
Art. 85 - O aproveitamento dos recursos hídricos do Estado deverá considerar os seguintes
princípios:
I - sua distribuição eqüitativa e seu uso racional, visando a maximização do desenvolvimento
econômico e social e a minimização dos impactos ambientais;
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II - o suprimento de água potável às populações deverá ser a principal prioridade, discriminando-se
e protegendo-se mananciais de abastecimento atuais e futuros;
III - os corpos d'água deverão ser mantidos em padrões de qualidade compatíveis com seus usos
preponderantes.
Art. 86 - Os órgãos estaduais e municipais competentes e sociedade civil organizada articular-se-ão
para exercer a gestão de qualidade dos recursos hídricos do Estado, que deverá compatibilizar os
potenciais de assimilação de cargas poluidoras pelos corpos d'água e os padrões admissíveis de
lançamento de efluentes estabelecidos
em lei.
Art. 87 - Os recursos hídricos do Estado deverão ter programa permanente de preservação ou
conservação, visando o seu melhor aproveitamento, conforme dispuser o regulamento.
§1 - A preservação ou conservação dessas águas implicam em uso racional, aplicação de medidas
contra a sua poluição e manutenção de seu equilíbrio físico, químico e biológico em relação aos
demais recursos naturais.
§2 – Os órgãos Estaduais competentes manterão serviços indispensáveis à avaliação dos recursos
hídricos, fiscalização e adoção de medidas contra a contaminação e deterioração das águas, bem
como a instituição das respectivas áreas de proteção.
Art. 88 - Quaisquer atividades ou empreendimentos que impliquem na modificação de cursos
d'água, deverão ser previamente licenciados pelo órgão ambiental do Estado.
Art. 89 - Fica vedado o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido
tratamento, em qualquer corpo d'água.
Art. 90 - É proibido o uso do mercúrio nos cursos d'água, bem como a entrada, montagem e
funcionamento de balsas e dragas escariantes no Estado para o exercício de atividades minerárias.
TÍTULO V - DO GERENCIAMENTO COSTEIRO
Art. 91 - A zona costeira é espaço territorial especialmente protegido, objeto de gerenciamento
costeiro, com o fim de planejar, disciplinar controlar e fiscalizar as atividades, empreendimentos e
processos que causem ou possam causar degradação ambiental, observada a legislação federal.
Art. 92 - O gerenciamento costeiro será realizado com base nas políticas nacional e estadual do
meio ambiente, observados os seguintes princípios:
I - compatibilização dos usos e atividades visando a harmonização dos interesses econômicos,
sociais e ambientais;
II - controle do uso e ocupação do solo em toda zona costeira, objetivando a harmonização do
interesse local com os interesses de caráter regional;
III - defesa e restauração de áreas significativas e representativas dos ecossistemas costeiros, bem
como a recuperação das que se encontrem degradadas ou descaracterizadas;
IV - garantia de livre acesso às praias, conforme a legislação pertinente.
Art. 93 - O gerenciamento costeiro, atendendo aos princípios estabelecidos no artigo anterior,
observará os seguintes objetivos:
I - compatibilizar a ação humana, em qualquer de suas manifestações, com a dinâmica dos
ecossistemas costeiros, de forma a assegurar o desenvolvimento econômico social, melhoria da
qualidade de vida e o equilíbrio do meio ambiente;
II - assegurar a preservação, controle, recuperação e utilização racional dos recursos naturais da zona
costeira, garantindo-se o aproveitamento desses recursos pelas populações locais, especialmente as
comunidades tradicionais;
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III - planejar e gerenciar, de forma integrada e participativa, as atividades antrópicas na zona costeira.
Art. 94 - Como base de sustentação da política estadual de gerenciamento costeiro, serão adotados
os seguintes instrumentos:
I - zoneamento ecológico-econômico;
II - macrozoneamento costeiro;
III - planos de gestão;
IV - planos de monitoramento;
V - sistema de informações;
VI - licença ambiental e autorização ambiental.
Art. 95 - Os ecossistemas costeiros têm como suporte, espaços territoriais a serem especialmente
protegidos e sua organização e utilização far-se-ão segundo critérios previstos em lei.
Art. 96 - Nos casos de conflitos de usos em zona costeira, devem prevalecer os compatíveis com a
proteção e valorização da função produtiva dos ecossistemas.
Art. 97 - Devem ser adotados, com a participação dos Municípios e da União, medidas, planos e
programas de recuperação das áreas costeiras que, pela densidade de ocupação, ausência de
normatização e de investimentos estejam degradadas e descaracterizadas.
TÍTULO VI - DA POLUIÇÃO AMBIENTAL
Art. 98 - Fica proibida toda e qualquer ação poluidora ou perturbadora causada por agentes, bem
como a liberação ou lançamento de poluentes sobre o meio ambiente, caracterizada pelo que se
segue:
I - em desacordo com os padrões de emissão estabelecidos em decorrência desta Lei
Complementar.
II - em desconformidade com as normas, critérios, parâmetros e outras exigências técnicas ou
operacionais estabelecidas em decorrência desta Le Complementar.
III - que direta ou indiretamente, causem ou possam causar desconformidades aos padrões de
qualidade estabelecidos em decorrência desta Lei Complementar.
Art. 99 - Sujeitam-se ao disposto nesta Lei todas as atividades, empreendimentos, processos,
operações, dispositivos móveis ou imóveis, ou meios de transportes, que direta ou indiretamente
causem ou possam causar poluição ao meio ambiente.
TÍTULO VII - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 100 - Sem prejuízo da aplicação da Legislação Federal, no que diz respeito às infrações que
gerem a apuração de responsabilidade penal ou civil, considera- se infração administrativa a
inobservância a preceito desta Lei e das Resoluções dos órgãos deliberativos nela previstos.
Art. 101 - Para efeito desta Lei Complementar e seu regulamento, as penalidades incidirão sobre os
infratores, sejam eles:
I - autores diretos, quando, por qualquer forma, se beneficiarem da prática da infração;
II - autores indiretos, assim compreendidos aqueles que de qualquer forma, concorram por ação ou
omissão para a prática da infração ou dela se beneficiarem.
Art. 102 - Na hipótese das infrações previstas nesta Lei Complementar, o poder público considerará,
para efeito de graduação e imposição de penalidades nos termos do regulamento:
I - o grau de desconformidade em relação às normas legais, regulamentares e medidas diretivas;
II - a intensidade do dano efetivo ou potencial ao meio ambiente;
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III - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;
IV - os antecedentes do infrator.
Art. 103 - Para o efeito do disposto no inciso III do artigo anterior, serão atenuantes as seguintes
circunstâncias:
I - menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
II - arrependimento eficaz do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação
da degradação ambiental causada;
III - comunicação prévia do infrator às autoridades competentes em relação a perigo iminente de
degradação ambiental;
IV - colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle ambiental;
V - acidente sem dolo manifesto;
VI - infrator primário.
Art. 104 - Para o efeito do disposto no inciso III do artigo 102, serão agravantes as seguintes
circunstâncias:
I - a reincidência;
II - a maior extensão da degradação ambiental;
III - o dolo comprovado;
IV - a ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;
V - a infração ter ocorrido em zona urbana;
VI - danos permanentes à saúde pública;
VII - a infração atingir área sob proteção legal;
VIII - o emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais;
IX - impedir, causar dificuldade ou embargo à fiscalização;
X - utilizar-se da condição de agente público para prática da infração;
XI - tentativa de se eximir de responsabilidade atribuindo-a a outrem;
XII - ação sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção;
XIII - culpa externada através de negligência, imperícia e imprudência;
XIV - constatação de desinteresse do infrator na adoção de medidas que visem mitigar os efeitos
degradadores;
XV - ausência de comunicação do dano à autoridade ambiental;
XVI - poluição de grande porte ou dano real significativo;
XVII - prestar informações falsas;
XVIII - cometer a infração no período de defeso ou durante a noite.
Art. 105 - O servidor público que dolosamente concorra para a prática de infração às disposições
desta Lei, de seu regulamento ou que facilite o seu cometimento, fica sujeito às cominações
administrativas e penais cabíveis, sem prejuízo da obrigação solidária com o autor, de reparar o
dano ambiental a que der causa.
Art. 106 - Quando a mesma infração for prevista em mais de um dispositivo legal, prevalecerá o
enquadramento na hipótese mais específica, abandonando-se a mais genérica.
Art. 107 - Quando a infração for cometida por incapaz, será responsabilizado seu representante
legal, obedecendo-se no mais a Legislação Federal sobre o assunto.
Art. 108 - A prática de infrações previstas nesta Lei e em seu regulamento, atendido o devido
processo legal, ensejará a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de 1 a 10.000 vezes do valor nominal da Unidade Padrão Fiscal do
Estado do Amapá - UPF/AP;
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III - interdição temporária ou definitiva;
IV - apreensão;
V - embargo;
VI - demolição;
VII - perda ou suspensão de financiamentos, incentivos e benefícios fiscais.
Parágrafo Único - A multa será recolhida, considerando-se o valor nominal da Unidade Padrão Fiscal
do Estado, à data de seu efetivo pagamento.
Art. 109 - Nos casos de reincidência, a multa corresponderá ao dobro do valor anteriormente
aplicado.
§1 - Caracteriza-se a reincidência, quando o infrator cometer nova infração após já haver esgotado
todos os recursos ao seu dispor e cumprido a sanção imposta.
§2 - Respeitado o disposto no parágrafo precedente, poderá ser aplicada a
sanção de interdição temporária ou definitiva, na hipótese da terceira reincidência.
Art. 110 - Na hipótese de infração continuada poderá ser imposta multa diária de 1 a 1.000 vezes
do valor nominal da Unidade Padrão Fiscal do Estado, nos termos do regulamento.
Art. 111 - A penalidade de interdição definitiva ou temporária será imposta nos casos de perigo
iminente à saúde pública ou ao meio ambiente, ou a critério da autoridade competente, nos casos
de infração continuada.
§1 - a autoridade competente poderá impor a penalidade de interdição temporária
ou definitiva, nos termos do regulamento desde a primeira infração objetivando a recuperação e
regeneração do meio ambiente degradado.
§2 - a imposição da penalidade de interdição importa, quando couber, na suspensão ou na cassação
das licenças conforme o caso.
Art. 112 - Os materiais e instrumentos, cuja utilização é terminantemente proibida com relação à
atividade fiscalizada, bem como os produtos dela originados poderão ser apreendidos e destinados
a órgãos ou entidades públicas, destruídos ou devolvidos sob condição, conforme dispuser o
regulamento.
§1 - Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida de imediata doação
ou destruição, a critério da autoridade competente.
§2 - No caso de doação esta será feita prioritariamente a entidades filantrópicas ou reconhecidas de
utilidade pública.
§3 - Todos os materiais doados conforme disposto neste artigo não poderão ser comercializados.
Art. 113 - A penalidade de embargo ou demolição poderá ser imposta no caso de obras ou
construções feitas sem licença ambiental ou com ela desconforme.
Art. 114 - As penalidade previstas nos incisos III a VII do art. 108, poderão ser impostas sem prejuízo
das estabelecidas em seus incisos I e II.
Art. 115 - Da imposição das penalidades previstas nesta Lei caberá recurso à autoridade superior,
nos termos estabelecidos em regulamento.
§1 - O caso de imposição de multa, o recurso somente será processado mediante prévio
recolhimento do valor da multa imposta.
§2 - Se provido o recurso, o produto da multa recolhida será devolvido, considerando-se o valor da
Unidade Padrão do Estado na data da devolução.
Art. 116 - As multas não pagas administrativamente serão inscritas na dívida ativa do Estado, para
posterior cobrança judicial.
Parágrafo Único - Os débitos relativos às multas impostas e não recolhidas no prazo regulamentar,
ficarão sujeitos ao acréscimo de 20% (vinte por cento) quando inscritos para cobrança executiva.
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Art. 117 - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, nas condições aceitas
e aprovadas pela autoridade competente, se obrigar a adoção de medidas específicas para cessar e
corrigir a degradação ambiental. Cumpridas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa terá uma
redução de até 90% (noventa por cento) de seu valor, conforme a proporção estabelecida em
regulamento.
Art. 118 - A indenização pelos danos causados ao meio ambiente regula-se pelo disposto na
Legislação Federal sobre a Ação Civil Pública.
Art. 119 - Além das penalidades que lhe forem impostas, o infrator será responsável pelo
ressarcimento à administração pública das despesas que esta vier a fazer em caso de perigo iminente
à saúde pública e ao meio ambiente, como obras ou serviços para:
I - remover resíduos poluentes;
II - restaurar ou recuperar o meio ambiente;
III - demolir obras de construções executadas sem licença ambiental ou em desacordo com a licença;
IV - recuperar ou restaurar bens públicos afetados pela poluição ou degradação.
TÍTULO VIII - DAS DEFINIÇÕES
Art. 120 - Para os fins previstos nesta lei, consideram-se aplicáveis as seguintes definições:
I - meio ambiente: conjunto de condições, leis, influência de ordem física, química e biólogica, que
permitem, abrigar e reger a vida em todas as suas forma.
II - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, surperficiais e subterrâneas, os estuários, o
mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
III - recursos naturais: nome que se dá ao elemento da natureza em referência ao seu potencial de
uso para os recursos naturais: 1) Os recursos naturais renováveis (animais e vegetais), 2) Os recursos
naturais não renováveis (minerais, fósseis, etc.), 3) Os recursos naturais livres (ar, água, luz solar e
outros elementos que existem em
abundância).
IV - patrimônio natural: conjunto de bens naturais que pelo seu valor de raridade, científico, de
ecossistema significativo, de elemento de equilíbrio ambiental, paisagístico, de monumento natural
ou pela feição notável que tenha sido dotado pela natureza, seja de interesse público proteger,
preservar e conservar.
V - agente poluidor ou pertubador: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
responsável direta ou indiretamente por atividade de degradação ambiental.
VI - poluente: qualquer forma de matéria ou energia que direta ou indiretamente:
a) cause ação depredatória ao meio ambiente;
b) crie condições inadequadas à saúde, bem-estar e segurança da população;
c) gere condições adversas às atividades sociais e econômicas.
VII - fonte de poluição: qualquer atividade, processo, operação, maquinário, equipamento ou
dispositivo fixo ou móvel, que induza ou possa ocasionar poluição;
VIII - degradação ambiental: alteração adversa das características do meio ambiente,
IX - recuperação ambiental: retorno a uma forma de utilização de acordo com o plano préestabelecido para o uso do solo, implicando que uma condição estável será obtida em conformidade
com os valores ambientais, estéticos e sociais da circunvizinhança;
X - restauração: retorno ao estado original,
XI - impacto ambiental: qualquer alteração significativa no meio ambiente ou em um ou mais de
seus componentes, provocada pela ação humana.
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XII - estudo de impacto ambiental -EIA: estudo realizado por uma equipe multidisciplinar, destinado
a analisar sistematicamente as conseqüências da implantação de um projeto do meio ambiente.
Constitui um dos elementos do processo de avaliação de impacto ambiental;
XIII - relatório de impacto ambiental -RIMA: documento que apresenta os resultados dos estudos
técnicos e científicos de avaliação de impacto ambiental. Constitui um documento de processo de
avaliação de impacto ambiental e deve esclarecer todos os elementos da proposta de estudo, de
modo que possam ser divulgados e apreciados pelos grupos sociais interessados e por instituições
envolvidas na tomada de decisão;
XIV - conservação ambiental: uso apropriado do meio ambiente dentro dos limites capazes de
manter sua qualidade e seu equilíbrio em níveis aceitáveis;
XV - preservação ambiental: ação de proteger contra a destruição ou qualquer forma de dano ou
degradação, um ecossistema, uma área geográfica definida com espécies animais e vegetais
ameaçados de extinção, adotando-se as medidas preventivas legalmente necessárias e as medidas
de vigilância adequadas,
XVI - controle ambiental: faculdade da administração pública exercer a orientação, a correção, a
fiscalização e a monitoragem sobre as ações referentes à utilização dos recursos ambientais, de
acordo com as diretrizes técnicas e administrativas e as leis em vigor;
XVII - ecossistema: unidade funcional do meio ambiente, que constitui um sistema onde, pela
interação entre os diferentes organismos presentes e o ambiente, ocorre uma troca cíclica e
recíproca de matéria e energia, incluindo os poluentes.
TÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 121 - Esta Lei Complementar será regulamentada no prazo de 180 dias contados da data de sua
publicação, devendo seu regulamento, entre outras disposições:
I - estabelecer critério para a apuração do custo, a cargo dos interessados pela análise de estudos
de impacto ambiental ou por quaisquer outras análises ou diligências destinadas ao cumprimento
de providências ou exigências técnicas;
II - estabelecer os procedimentos administrativos a serem observados na imposição das penalidades
prevista nesta Lei Complementar;
III - definir as atividades ou empreendimentos considerados efetiva ou potencialmente poluidores
ou degradadores, sujeitos ao licenciamento previsto nesta Lei Complementar.
§1 - O Estado, mediante lei fixará as taxas destinadas a cobrir os custos decorrentes do exercício do
poder de polícia originados da aplicação desta Lei Complementar e de seu regulamento.
§2 - O regulamento mencionado no "caput", poderá ser editado através de diferentes atos do
Governo do Estado, atendendo às peculiaridades dos diversos setores ambientais, observando as
características do Sistema Estadual do Meio Ambiente -SEMA.
Art. 122 - O Estado através do órgão ambiental competente, poderá participar de consórcios e
celebrar convênios com as diversas entidades de direito público ou privado, nacionais, estrangeiras,
visando a execução dos princípios e metas estabelecidos nesta Lei e seu Regulamento.
Art. 123 - Enquanto não regulamentada esta Lei Complementar, nem estabelecidas às normas,
critérios, parâmetros e padrões, continuarão em vigor as atuais disposições federais e demais
normas regulamentares, ressalvadas as normas gerais de competência da União.
Art. 124 - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Macapá - AP, de agosto de 1.994.
ANNIBAL BARCELLOS
GOVERNADOR
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Referente ao Projeto de Lei Complementar nº 0002/12-AL
LEI COMPLEMENTAR Nº 0070, DE 01 DE JANEIRO DE 2012
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 5141, de 09/01/2012
Autor: Deputado Eider Pena
Dá nova redação ao artigo 12 da Lei Complementar nº 005 de 18 de Agosto de 1994, e outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do artigo
107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º. O Artigo 12 da Lei Complementar nº 005 de 18 de Agosto de 1994, passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 12. O Poder Executivo, no exercício de sua competência, observados os prazos de validade aqui
dispostos, expedirá a Licença ou Autorização Ambiental caracterizada por fases de implantação das
atividades ou empreendimentos, conforme segue:
I - LICENÇA PRÉVIA (LP) é expedida com validade de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, na fase inicial do
planejamento da atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a sua viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases da sua implantação.
II - LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) é expedida com validade de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, autorizando
o início da instalação da atividade ou empreendimento, de acordo com as especificações constantes
dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes, da qual constituem motivo determinante.
III - LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) é expedida com validade de 3 (três) a 6 (seis) anos, após as
verificações necessárias, autorizando o início da atividade ou empreendimento, após a verificação
do efetivo cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle
ambiental e condicionantes determinados para a operação.
IV – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) é expedida com validade de 4 (quatro) a 6 (seis) anos,
exclusivamente para as atividades e empreendimentos dos agronegócios tais como: agricultura,
pecuária, avicultura, suinocultura, aquicultura, extrativismo e atividades agroindustriais, que poderão
ser desenvolvidas em separado ou conjuntamente, sendo necessário para tanto somente a
expedição de uma única licença.
V – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA) – é expedida com validade de 3 (três) a 6 (seis) anos para todas
as atividades e empreendimentos de baixa impactação, definidas pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente - COEMA.
§ 1º As Licenças serão expedidas nos termos do “Caput” deste artigo, mediante o pagamento inicial
da “Taxa de Licenciamento”, e posteriormente renovada todos os anos enquanto perdurar a sua
validade, sob o título de “Taxa Anual de Renovação de Licenciamento”.
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§ 2º A renovação das Licenças deve ser requerida pelo empreendedor no período de 120 (cento e
vinte) dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva Licença,
ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação definitiva do órgão ambiental
competente.
§ 3º O vencimento para o pagamento da “Taxa Anual de Renovação de Licenciamento”, será sempre
no dia 31 de janeiro de cada ano.
§ 4º Os valores da Taxa de Licenciamento e da Taxa Anual de Renovação de Licenciamento e outros
serviços afins serão estipulados pelo Poder Executivo e deverão guardar a relação de
proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo órgão ambiental
competente.
§ 5º A falta de pagamento da “Taxa Anual de Renovação de Licenciamento” por parte do detentor
da Licença Ambiental, poderá acarretar em seu cancelamento, pelo órgão ambiental competente,
que será encarregado pela sua fiscalização.
§ 6º As Licenças poderão ser expedidas isolada ou sucessivamente, de acordo com a natureza,
características e fase da atividade ou empreendimento, conforme critério técnico definido pelo
órgão ambiental competente.
§ 7º - Quando se tratar de pedido de Licença Ambiental Única (LA), para a sua liberação pelo órgão
ambiental competente, fica excluída a necessidade da obtenção das Licenças previstas nos Incisos I,
II, III e V.
§ 8º O órgão ambiental competente, diante das alterações ambientais ocorridas em determinada
área, deverá exigir dos respectivos responsáveis pelas atividades ou empreendimentos já
licenciados, as adaptações ou correções necessárias para evitar ou diminuir os impactos negativos
sobre o meio ambiente decorrentes da nova situação.
§ 9º Caso o órgão ambiental constate a existência de impactos ambientais negativos, ou a
possibilidade de sua ocorrência de tal forma que coloquem em perigo a vida humana ou
irreparabilidade da flora, fauna, recursos hídricos e naturais, será determinada a imediata paralização
da atividade ou empreendimento, concedendo aos responsáveis, prazo para relocação das
atividades ou empreendimento causadores dos impactos.
§ 10 O eventual indeferimento da solicitação de Licença, deverá ser devidamente instruído com
parecer técnico do órgão ambiental competente, pelo qual se dará conhecimento ao interessado do
motivo do indeferimento; sobre tal decisão caberá recurso do empreendedor, ao próprio órgão,
contado para tanto o prazo de 10 (dez) dias úteis da data do recebimento da Notificação.
§ 11 Iniciada a implantação ou a operação do empreendimento ou atividade, antes da expedição
das respectivas Licenças, previstas neste artigo, conforme apuração do órgão ambiental competente,
o responsável pela outorga das licenças deverá, sob pena de responsabilidade funcional, comunicar
publicamente o fato às entidades financiadoras desses empreendimentos ou atividades, sem
prejuízo da imposição de penalidade, medidas administrativas, judiciais e outras providências
cautelares.
§ 12 A Licença para exploração e utilização de recursos naturais, que tenha por base para sua
expedição a dimensão da respectiva área, levará em conta as condições prescritas pelas normas de
zoneamento ambiental incidente sobre essa área.
§ 13 Os pedidos e concessões das Licenças, indicadas nos incisos deste artigo, serão objeto de
publicação resumida no Diário Oficial do Estado, em periódico local e meio digital oficial, sendo
obrigatório a identificação do empreendedor por meio do CNPJ, se pessoa jurídica, e do CPF, se
pessoa física”.
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Art. 2º. Os pedidos de Licenças, já requeridos e em andamento junto ao órgão ambiental
competente, deverão ser readequados no que couber, e as Licenças expedidas nos termos desta Lei
Complementar.
Art. 3º. Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 01 de janeiro de 2012.
CARLOS CAMILO GÓES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei Complementar nº 0002/2015-GEA
LEI COMPLEMENTAR Nº 0091, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6055, de 06.10.2015
Autor: Poder Executivo
Acrescenta dispositivos à Lei Complementar n° 005, de 18 de agosto de 1994, que instituiu o
Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá, e outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107
da Constituição Estadual sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º Acrescenta o Artigo 10-A à Lei Complementar nº 0005, de 18 de agosto de 1994, com a
seguinte redação:
“Art. 10-A. A Licença Ambiental será expedida pelo Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento
Territorial – IMAP, em áreas de pequeno e médio impacto ambiental, para empreendimentos
agrosilvopastoril e minerais, com a observância dos critérios fixados na Legislação Federal e nesta
Lei Complementar.
§ 1º As atividades agrosilvopastoril e minerais (permissão de lavra garimpeira – PLG) são
consideradas de baixo e médio impacto ambiental.
§ 2º As licenças ambientais (licença prévia, licença de instalação, licença de operação, licença
ambiental única e/ou autorização ambiental) deverão ser emitidas em até 120 (cento e vinte) dias
corridos, a contar da data do pedido protocolado pelo empreendedor no órgão ambiental
responsável, desde que cumpridas todas as exigências documentais previstas no § 3º deste artigo.
Decorrido o prazo, o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial - IMAP
compulsoriamente emitirá a licença prévia até a conclusão do processo da licença definitiva.
§ 2º VETADO.
§ 3º Para expedição das licenças e autorizações ambientais de baixo e médio impacto, são exigidos
os seguintes documentos:
I – documento comprobatório de posse (contrato de compra e venda do imóvel acompanhado da
certidão de justa posse emitida pelo Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do
Amapá – IMAP) ou Título definitivo da propriedade, ou o registro no cartório de imóveis, observado
o disposto no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 11.952, de 25 de junho de 2009;
II – georreferenciamento da área, apresentando planta e memorial descritivo, destacando no mapa
a Área de Reserva Legal - ARL e Área de Proteção Permanente - APP;
III – relatório de Controle Ambiental – RCA para as áreas acima de 04 (quatro) Módulos Fiscais - MF;
IV - anotação de Responsabilidade Técnica – ART para as áreas acima de 04 (quatro) Módulos Fiscais
- MF, exceto para plano de manejo florestal sustentável;
V - identificação do Requerente (CPF, RG, endereço), nos termos da Lei Federal nº 7.115/83);
VI - procuração particular (art. 654 do CCB) do requerente para o seu representante;
VII - publicações (nos termos do § 13 do art. 1º da Lei Complementar nº 070/2012);
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VIII - requerimento padrão do órgão ambiental responsável pela Licença Ambiental;
IX - apresentação do Cadastro Ambiental Rural – CAR, que só terá obrigatoriedade a partir de 05 de
maio 2016.
§ 4º Em caso de pessoa jurídica deverá ser apresentada certidão simplificada emitida pela junta
comercial, além de documentos pessoais do representante legal.
§ 5º Exclusivamente para Permissão de Lavra Garimpeira – PLG, deverá ser apresentado o Protocolo
de Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira do Departamento Nacional de Produção
Mineral – DNPM.
§ 6º Para análise e expedição da Licença Ambiental Única – LAU, somente são exigidos os
documentos previstos nesta Lei Complementar.
§ 7º O projeto técnico apresentado no Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial –
IMAP, devidamente acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional
responsável pelo projeto, deverá ser considerado como base para a análise, não podendo ser
alterado pelo analista.
§ 8º A vistoria técnica deverá levar em consideração o bioma da área a ser liberada para exploração,
devendo conter no laudo técnico claramente a classificação com a metodologia utilizada.
§ 9º As vistorias ambiental e territorial poderão ser conjuntas. No entanto, os processos fundiário e
ambiental tramitarão independentemente. Na vistoria ambiental o técnico deverá constatar a
necessidade de emissão de autorização de desmatamento e/ou limpeza de área para uso alternativo
do solo.
§ 10 A taxa de vistoria e licenciamento ambiental fará parte dos recursos diretamente arrecadados RDA pelo Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial – IMAP, sendo aplicada no
custeio da vistoria e como gratificação por produtividade dos analistas envolvidos no processo de
licenciamento, conforme critérios definidos em decreto regulamentador do Poder Executivo.
§ 11 São considerados empreendimentos agrosilvo pastoril de baixo, médio e alto impacto
ambiental, nos termos deste artigo:
I – até 2.500 hectares são consideradas de baixo impacto ambiental;
II – acima de 2.500 hectares são consideradas de médio e alto impacto ambiental.
§ 12 São considerados empreendimentos minerais de baixo impacto ambiental, nos termos deste
artigo, a Permissão de Lavra Garimpeira – PLG para pessoa física que deverá obedecer o limite de
até 50 hectares.
§ 13 As demais atividades agrosilvopastoril não tratadas nesta lei serão regulamentadas pelo Poder
Executivo.”
Art. 2º Ficam acrescentados os artigos 12-A e 12-B e o Anexo I à Lei Complementar nº 005, de 18
de agosto de 1994, com a seguinte redação:
“Art. 12-A. O Presidente do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial - IMAP, no
exercício de sua competência, observados os prazos de validade aqui dispostos, expedirá a Licença
ou Autorização Ambiental caracterizada por fases de implantação das atividades ou
empreendimentos, conforme segue:
I - LICENÇA PRÉVIA (LP) expedida com validade de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, na fase inicial do
planejamento da atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a sua viabilidade
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas
fases da sua implantação;
II - LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) expedida com validade de 02 (dois) a 05 (cinco) anos, autorizando
o início da instalação da atividade, ou empreendimento, de acordo com as especificações constantes
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dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais
condicionantes;
III - LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) expedida com validade de 06 (seis) anos, após as verificações
necessárias, autorizando o início da atividade ou empreendimento, após a verificação do efetivo
cumprimento do que consta nas licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e
condicionantes determinados para a operação;
IV – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) expedida com validade de 06 (seis) anos, exclusivamente
para as atividades e empreendimentos minerais (Permissão de Lavra Garimpeira – PLG),
agrosilvopastoril, tais como: floresta, agricultura, pecuária, avicultura, suinocultura, aquicultura,
extrativismo e atividades agroindustriais que poderão ser desenvolvidas em separado ou
conjuntamente, sendo necessário para tanto a expedição de uma única licença;
V – AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (AA) expedida com validade de 03 (três) a 06 (seis) anos para todas
as atividades e empreendimentos de baixa e média impactação;
VI – AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E ANÁLISE TÉCNICA DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL (APAT)
expedida para empreendimentos de baixo impacto ambiental e Plano de Manejo Florestal
Sustentável, com validade de 01 (um) ano, renovável uma única vez por igual período;
VII – AUTORIZAÇÃO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (AUTEX) expedida para áreas de
manejo florestal sustentável, para empreendimentos de baixo impacto ambiental, com validade de
01 (um) ano, renovável uma única vez por igual período.
§ 1º As Licenças serão expedidas nos termos do caput deste artigo, mediante o pagamento inicial
da “Taxa de Licenciamento”, e posteriormente renovada todos os anos enquanto perdurar a sua
validade, sob o título de “Taxa Anual de Renovação de Licenciamento”, e será paga anualmente,
obedecendo à proporcionalidade do mês em que for liberada a licença.
§ 2º A renovação das Licenças deve ser requerida pelo empreendedor no período de 90 (noventa)
dias de antecedência da expiração do seu prazo de validade fixado na respectiva Licença, ficando
este automaticamente renovado, devendo o órgão expedir a licença respectiva ou documento
equivalente, no prazo de 10 dias, a contar da data da solicitação.
Art. 12-B. Fica instituída a Licença Ambiental Corretiva, para a regularização de empreendimentos e
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental.
§ 1º Para efeito desta Lei são adotadas as seguintes definições:
I - Licenciamento Ambiental Corretiva: procedimento administrativo pelo qual o Instituto do Meio
Ambiente e Ordenamento Territorial – IMAP, licencia a operação de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, mediante tomada de Termo de
Compromisso Ambiental de atendimento em prazo estabelecido, das disposições legais e
regulamentares e das normas técnicas aplicáveis ao caso.
II - Licença Ambiental Corretiva: ato administrativo pelo qual o Instituto do Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial – IMAP estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental
que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação
ambiental.
§ 2º Poderão requerer a Licença Ambiental Corretiva os empreendimentos e as atividades que se
enquadrem em qualquer das seguintes situações:
I - atividade ou empreendimento anteriormente licenciado, para atender exigência legal posterior à
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emissão da licença ainda em vigor;
II - empreendimento ou atividades em que o licenciamento ambiental é obrigatório e que estejam
em instalação ou operação sem a licença ambiental correspondente.
§ 3º É vedada a emissão de Licença Ambiental Corretiva:
I - para empreendimentos embargados por decisão judicial definitiva;
II - para empreendimentos que tenham sido embargados pelo Instituto do Meio Ambiente e
Ordenamento Territorial – IMAP ou pelo Poder Judiciário por representar riscos para a saúde pública;
III - para empreendimentos que tiveram ou venham a ter licença de instalação negada por
incompatibilidade ambiental da área com o tipo de atividade;
IV - para empreendimentos em áreas contaminadas com produtos que apresentem riscos à saúde
humana;
V - empreendimentos instalados e/ou em funcionamento sem licença ambiental na data de
publicação desta Lei em Área de Preservação Permanente, neste caso excetuados os
empreendimentos de irrigação e barramentos, bem como os casos admitidos em lei;
VI - empreendimentos instalados e/ou em funcionamento sem licença ambiental na data de
publicação desta Lei em Reserva Legal, ressalvados os casos admitidos em lei.
§ 4º O procedimento de licenciamento ambiental corretivo obedecerá as seguintes etapas:
I - Requerimento da Licença Ambiental Corretiva pelo empreendedor;
II - apresentação de Termo de Compromisso Ambiental, instruído com cópia do auto de infração
que o motivou, aprovado por técnicos do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial –
IMAP;
III - laudo de vistoria técnica assinado por técnico do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial – IMAP, descrevendo o estado em que se encontra o empreendimento ou atividade;
IV - comprovante de pagamento da taxa de licenciamento ambiental corretivo, calculado de acordo
com o valor após a regulamentação desta Lei;
V - certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de empreendimento ou
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo;
VI - publicação do pedido da licença, conforme modelo fornecido pelo Instituto do Meio Ambiente
e Ordenamento Territorial – IMAP;
VII - apresentação do protocolo do processo regular de licenciamento em curso.
§ 5º Só será emitida Licença Ambiental Corretiva para empreendimentos ou atividades utilizadoras
dos recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob
qualquer forma, possam causar degradação ambiental que se encontrem em instalação ou em
funcionamento ou aprovados pelo setor técnico do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial – IMAP;
§ 6º Apresentado o protocolo de requerimento da Licença Ambiental Corretiva os empreendimentos
não estarão sujeitos a sanções em decorrência da ausência do competente licenciamento.
§ 7º A vedação prevista no caput vigorará até o prazo estipulado no TCA - Termo de Compromisso
Ambiental.
§ 8º A Licença Ambiental Corretiva será concedida com prazo de validade não inferior a 90 (noventa)
dias e não superior a 3 (três) anos.
Art. 12-B. VETADO.
ANEXO I
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL - TCA Nº ........../........
TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL QUE CELEBRA o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E
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ORDENAMENTO TERRITORIAL – IMAP; Estado do Amapá, neste ato representada pelo(a)
Presidente(a) do Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial – IMAP;
Pelo presente Termo de Compromisso Ambiental - TCA, .................. firma .................. pessoa
física/jurídica de
Direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob nº ..........................., situada à ..................... na cidade de
.................. - AP, neste ato representado pelo seu ...................................., inscrito no CPF (MF) sob nº
.........................., residente e domiciliado na ....................... Na cidade de ............................. AP, doravante
denominado simplesmente COMPROMISSÁRIO, tendo em vista o que consta no processo
administrativo nº ......................, obriga-se perante o INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E
ORDENAMENTO TERRITORIAL – IMAP
DO ESTADO Do AMAPÁ, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ (MF) sob nº .........................,
com sede na Avenida/Rua, nº........., Bairro...........
..........., nesta capital, neste ato representado pelo Presidente, Sr ......................., brasileiro, ......................,
inscrito no CPF (MF) nº ...................., na forma do disposto no Artigo 79-A da Lei federal nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, a adotar as medidas a seguir indicadas, observadas as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES A CUMPRIR:
I - Pelo presente, obriga-se o COMPROMISSÁRIO, perante ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E
ORDENAMENTO TERRITORIAL – IMAP, a adotar as medidas de modo a cessar, adaptar, recompor e
corrigir os impactos
negativos sobre o meio ambiente, contados a partir da data da assinatura deste Termo.
II - As obrigações a que se destina o COMPROMISSÁRIO serão:
a)
b)
III - apresentar toda a documentação e estudos constantes da notificação nº .................
IV - No prazo máximo de .......... (...........) dias do término do cumprimento das obrigações de reparação
do dano ambiental em questão, assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, o mesmo deverá apresentar
relatório final endereçado ao
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL – IMAP.
V - Fica o COMPROMISSÁRIO cientificado que deverá publicar no "Diário Oficial" do Estado do
Amapá extrato simplificado deste termo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentando original da
publicação no presente processo administrativo, sob pena de rescisão do Termo de Compromisso
ora assinado.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
I - A inexecução total ou parcial das obrigações fixadas na Cláusula Primeira implicará na aplicação
da penalidade de multa prevista no inciso III desta Cláusula, proporcionalmente ao dano não
reparado, atualizada monetariamente, que deverá ser paga no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis
após ciência da Notificação.
II - Fica estabelecida à pessoa jurídica/física compromissada, nos casos de rescisão ou
inadimplemento, multa em decorrência do não-cumprimento das obrigações pactuadas, no valor
de R$............ (............... reais) diárias. (Art.
79-A, § 1º, IV da Lei nº 9.605/1998 ).
III - O valor da multa será atualizado monetariamente pela variação do IGPD-I, a partir da data da
assinatura deste Termo.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS NOTIFICAÇÕES:
O COMPROMISSÁRIO será notificado do descumprimento ou mora no cumprimento das obrigações
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constantes na Cláusula Primeira: pessoalmente; por correspondência, com Aviso de Recebimento
(AR); ou por edital publicado no "Diário Oficial" do Estado, no caso de devolução pelos Correios.
CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO JUDICIAL DAS OBRIGAÇÕES:
A inexecução total ou parcial do presente Termo de Compromisso Ambiental - TCA, além da
inscrição do COMPROMISSÁRIO na Dívida Ativa do Estado, implicará na execução judicial das
obrigações dela decorrentes, corrigidas monetariamente conforme sanções previstas na alínea "......"
da Cláusula ............... e Cláusula ......., até a data do ajuizamento da ação, sem prejuízo das demais
sanções e penalidades administrativas aplicáveis à espécie.
CLÁUSULA QUINTA - DA DESISTÊNCIA DE RECURSOS:
A assinatura do Termo de Compromisso Ambiental - TCA implica na desistência tácita, por parte do
COMPROMISSÁRIO, de qualquer recurso administrativo ou hierárquico.
CLÁUSULA SEXTA - DA VALIDADE E DA VIGÊNCIA:
O presente compromisso tem sua vigência limitada até a data de ............. de 200..., necessária ao
cumprimento das
Obrigações fixadas na CLÁUSULA PRIMEIRA.
CLÁUSULA SÉTIMA - DO FORO:
Para todos os efeitos processuais fica eleito o Foro de Macapá, AP, para dirimir as questões
decorrentes deste compromisso.
Macapá, .......... de .......... de 20.......
________________
COMPROMISSÁRIO.......................................
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E ORDENAMENTO TERRITORIAL – IMAP ...................................
Testemunhas:
Nome: _________ CPF: _________
End: _______________________________________________________________________
Nome: _________ CPF: _________
End: ____________________________________________________________”
ANEXO I
VETADO
Art. 3º Os pedidos de Licenças, já requeridos e em andamento junto ao órgão ambiental
competente, deverão ser readequados no que couber, e as Licenças expedidas nos termos desta Lei
Complementar.
Art. 4º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 06 de outubro de 2015.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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LEIS ORDINÁRIAS
1992
Referente ao Projeto de Lei nº
0016/1992-GEA
LEI Nº 0051, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1992
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 0496, de
29.12.92 Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre a “Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal”, e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a
seguinte Lei: CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1º Esta Lei fixa os fundamentos, define os objetivos e as competência
institucionais, prevê os recursos, estabelece as ações e os instrumentos da
Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal, visando o
desenvolvimento rural do Estado, em favor do suprimento alimentar e de
matérias primas com racionalização de uso e preservação dos recursos naturais
e ambientais e promoção socioeconômica do agricultor e sua família.
Parágrafo único. A Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal,
abrange os processos de produção, comercialização e transformação de
produtos agropecuários, pesqueiros e florestais, bem como a organização do
produtor, da produção e da infraestrutura da área rural.
Art. 2º O Desenvolvimento Rural será caracterizado por:
I - modernização tecnológica do produtor visando à melhoria da produção e da

produtividade, sem degradação ambiental;
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II - organização associativa e cooperativista proporcionando vantagens na

obtenção dos fatores de produção e melhor desempenho no mercado;
III - garantia de apoio à produção e a comercialização agropecuária pela

disponibilidade de serviços públicos e privados, permitindo a melhoria da renda
do produtor rural e sua família;
IV - acesso os serviços essenciais de saúde, educação, segurança pública,

transporte, eletrificação, comunicação, habitação, saneamento, lazer e outros
benefícios sociais;
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V - participação dos produtores através de suas organizações nos processos de

formulação e execução das políticas que definirão os rumos da agropecuária
amapaense;
VI - melhoria das condições de trabalho e de vida dos assalariados rurais;
VII - verticalização da produção agropecuária com incremento da renda pela

agro industrialização das regiões produtoras;
VIII - redução das diferenças de condições socioeconômicas das regiões e

produtores do Estado, promovida pelas ações governamentais específicas;
IX - eficiência econômica das unidades produtivas pela capacitação

do produtor; X - regularidade de abastecimento de alimentos;
XI - atendimento eficiente e desburocratizado pelos organismos públicos e
privados, prestadores de serviços aos produtores e trabalhadores rurais.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
Art. 3º O Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista
Vegetal, criado pelo art. 7º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição Estadual, deverá ser presidido pelo Governador do Estado, com
as seguintes atribuições:
I - propor a política de desenvolvimento estadual para o setor primário, através

de planos, diretrizes e programas;
II - opinar sobre a proposta orçamentária do Estado para o setor agrário,

fundiário, agrícola e extrativista vegetal;
III - criar mecanismos de acompanhamento, deliberação, fiscalização e

normatização de ações e projetos no setor;
IV - propor e opinar sobre programas e aplicação de recursos especiais na agricultura;
V - contribuir com estudo e informação sobre o desempenho e melhoramento

do setor agrário, fundiário, agrícola e extrativista vegetal;
§ 1º O Conselho se reunirá ordinariamente a cada três meses, e
extraordinariamente sempre que convocado pelo seu Presidente ou 1/3 dos seus
membros.
§ 2º O Conselho de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal, e
o órgão superior do Sistema Agrícola do Amapá, criado pelo Decreto (N) 0216
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de 31 de outubro de 1991.
Art. 3º VETADO. (veto mantido)
Art. 4º O Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista
Vegetal terá a seguinte composição:
I - Governador do Estado;
II - Secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, substituto do

Governador do Estado na presidência;
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III -

Secretário

de

Estado

do

Planejamento

e

Coordenação Geral; IV - Secretário de Estado da
Fazenda;
V - Coordenador Estadual do Meio Ambiente;
VI - Diretor Executivo do Instituto de Desenvolvimento Rural

do Amapá; VII - Diretor Executivo do Instituto de Terras do
Amapá;
VIII - Diretor Presidente da Companhia do Desenvolvimento
do Amapá; IX - Diretor Presidente do Banco do Estado do
Amapá;
X - Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Estado
do Amapá; XI - Presidente do Conselho Nacional dos
Seringueiros;
XII - Presidente da Associação dos Pecuaristas do Vale do
Araguari; XIII - Presidente da Associação Comercial do
Amapá;
XIV - Presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Amapá.
§ 1º O Conselho contará com um Secretário Executivo com funções
determinadas no seu regimento.
§ 2º O Conselho definirá câmaras setoriais, de caráter permanente ou
temporário, de apoio aos seus trabalhos, envolvendo diversos segmentos e
entidades, sendo instaladas, por ato do Secretário de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.
§ 3º O Conselho estimulará a organização dos Conselhos Municipais de Política
Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal, com as mesmas finalidades no
âmbito de suas competências.
§ 4º O Conselho deverá observar diretrizes, normas e ações da política agrícola
nacional estabelecida pelo Conselho Nacional de Política Agrícola.
§ 5º Competirá ao Conselho: acompanhar, controlar, avaliar e apoiar o
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planejamento e a execução da política agrária, fundiária, agrícola e extrativista
vegetal do Estado.
§ 6º Fica assegurada a participação no Conselho de Política Agrária, Fundiária,
Agrícola e Extrativista Vegetal às associações profissionais ligadas ao setor
agropecuário, através das câmaras setoriais.
Art. 4º VETADO. (veto
mantido)
CAPÍTULO III
DO PLANEJAMENTO AGRÍCOLA
Art. 5º O Planejamento Agrícola será feito em consonância com o que dispõe o
Art. 174 da Constituição Federal e Art. 205 da Constituição Estadual, de forma
democrática e participativa, através dos planos estaduais de desenvolvimento
agrícola anuais e plurianuais.
Art. 6º A Política Agrícola será formulada pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento com efetiva participação do Conselho Estadual
de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e extrativista Vegetal, consoante com as
aptidões econômicas e sociais e os recursos

174

naturais das diferentes regiões do Estado, em perfeita sintonia com atividade
privada, na identificação das necessidades, nas propostas de solução e na
execução dos planos e programas.
§ 1º Da Política Agrícola resultarão programas plurianuais e planos anuais e de
safra, contendo as medidas a serem implementadas pelo Governo, servindo de
indicativo para participação da iniciativa privada e dos municípios no
delineamento de suas atividades para o setor.
§ 2º À Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento em articulação
com os municípios e as unidades setoriais dos diversos órgãos competentes do
Setor Público Agrícola Estadual, será responsável pela coordenação da execução
e fará o acompanhamento, controle e avaliação dos planos.
Art. 7º À Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento caberá a função
de elaborar, manter e divulgar periodicamente e oportunamente informações
sobre o desempenho do setor agrícola, que servirão de base para o
planejamento e acompanhamento da produção, da comercialização e
principalmente:
I - avaliação de safra, incluindo o calendário agrícola;
II - preços dos principais produtos de comercialização e

produção; III - custo de produção;
IV - oferta e demanda dos principais produtos;
V - preços dos insumos, máquinas, mão-de-obra e equipamentos e serviços

destinados ao setor agrícola quando indicados pelo Conselho Estadual de
Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal.
CAPÍTULO IV
DA ORGANIZAÇÃO RURAL
Art. 8º O Poder Público promoverá e apoiará a organização dos produtores e
trabalhadores rurais, em especial os pequenos, em formas associativas que
permitam a sua maior participação na formulação da política para o setor, bem
como o aumento do poder de barganha, a integração no mercado de produtos
e insumos e os benefícios dos serviços em comum para a produção e a
comercialização, através da:
I - inclusão nos currículos de 1º e 2º graus, nas escolas rurais de matérias

voltadas para o associativismo, cooperativismo, sindicalismo e outras;
II - promoção de atividades relativas à motivação, organização, legislação e
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educação associativista, cooperativista e sindicalista para o público do meio
rural;
III - promoção das diversas formas de associativismo como alternativa e opção

para ampliar a oferta de emprego e de integração do trabalhador rural com o
trabalhador urbano;
IV - integração entre os segmentos associativista e cooperativista.

Art. 9º As cooperativas e Associações de Produtores Rurais são consideradas
extensão dos associados, cabendo-lhes por direitos os estímulos creditícios
semelhantes e isenção de tributação nas operações entre estas e seus
associados.
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Parágrafo único. A Promoção e apoio ao associativismo dar-se-á pela
participação de seus órgãos de representação nos colegiados dos organismos
públicos estaduais onde a iniciativa privada faça parte, relacionados com as
atividades dessas entidades associativas.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE
Art. 10. O Poder Público normatizará e orientará o uso racional do solo e da
água, disciplinará a utilização e preservação da fauna, flora e meio ambiente,
atendendo os dispositivos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal.
§ 1º A fiscalização e o uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio
ambiente é também de responsabilidade dos proprietários e usuários.
§ 2º O Órgão de meio ambiente do Estado, nos termos do Art. 22 do Decreto
24, de 04 de fevereiro de 1991 e Art. 331 da Constituição do Amapá promoverá
ações de proteção ao entorno das terras indígenas do Estado.
Art. 11. O Estado utilizará recursos próprios e buscará fontes de financiamento
alternativos para desenvolver programas de manejo do solo e da água,
recuperação das áreas em degradação e obras de proteção do meio ambiente,
em conjunto com a iniciativa privada.
Art. 12. O Poder Público determinará as áreas de preservação permanente e
regulamentará o uso das reservas biológicas e áreas de uso restrito, com a
finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza.
Art. 13. O Estado apoiará programas de produção de mudas e orientará o
florestamento e o reflorescimento conservacionista, ambiental e econômico,
integrado à iniciativa privada.
Art. 14. O Estado fomentará atividades criatórias de peixes e outros produtos de
vida fluvial e marinha de interesse econômico, visando o incremento da oferta
de alimentos para subsistência do produtor e complementação da renda da
propriedade.
Art. 15. O Poder Público fiscalizará o cumprimento dos códigos de caça, pesca e
florestal em todo Estado amapaense, consignando meios e recursos para sua
execução.
CAPÍTULO VI
DA PRODUÇÃO E DA PRODUTIVIDADE
Art. 16. Será prerrogativa da iniciativa privada a produção agropecuária, cabendo
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ao Estado apoiar e estimular a produção e a produtividade, através de seus
organismos promovendo:
I - a assistência técnica e extensão
rural; II - a geração de tecnologia;
III - a inspeção e fiscalização da produção, comercialização e utilização dos

insumos agropecuários;
IV - a defesa sanitária, animal e vegetal;
V - fomento à exploração e/ou atividade de importância destacada para o

desenvolvimento econômico regional;
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VI - a execução de programas especiais de conservação do solo e da água,

calagem, irrigação e drenagem, renovação genética, crédito rural e outros que
se apresentam viáveis e prioritários a critérios da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, ouvido o Conselho de Política Agrária,
Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal Estadual, com a participação da
iniciativa privada.
Art. l7. A produção, comercialização e o uso de produtos biológicos utilizados
em imunologia e veterinária, corretivos, fertilizantes, inoculantes, sementes e
mudas serão disciplinados por legislação específica estadual.
Art. 18. O Governo Estadual realizará amplo levantamento sobre mão-de-obra
rural no Estado, no sentido de implementar programas sociais de atendimentos
às famílias dos trabalhadores rurais, em especial da mão-de-obra volante, com
a participação dos Sindicatos de Trabalhadores Rurais.
Parágrafo único. Os programas que objetivam a diversificação das atividades
agropecuárias e agroindustriais com maior absorção de mão-de-obra, terão
prioridade de implementação pelo Governo.
Art. 19. O Estado promoverá e apoiará os programas de formação de mão-deobra, visando à profissionalização e melhoria do nível de vida dos trabalhadores
rurais.
CAPÍTULO VII
DA COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA
Art. 20. O Estado apoiará a comercialização agrícola, através da orientação e
informação de mercado aos produtores rurais, da organização manutenção de
feiras, instalações da infraestrutura de comercialização, dando preferência à
atuação aos pequenos produtores.
Art. 21. O Estado atuará no abastecimento, em favor das populações carentes,
através de programas especiais de compra e venda do excedente da produção
local, ouvindo o Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e
Extrativista Vegetal.
Art. 22. A comercialização de produtos vegetais e animais, subprodutos
derivados e seus resíduos de valor econômico, se fará atendendo a padrões de
qualidades e sanidade, estabelecidos oficialmente, cabendo ao Estado
diretamente fiscalizar, inspecionar e classificar.
Art. 23. Caberá ao poder público dotar as zonas produtoras de infraestrutura
viária e de armazenagem compatível com os volumes produzidos viabilizando o
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acesso dos produtores, em especial os pequenos, aos insumos agrícolas, ao
transporte e a garantia de preços.
CAPÍTULO VIII
DA AGROINDÚSTRIA
Art. 24. O Poder Público através do Conselho Estadual de Política Agrária
Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal, estabelecerá uma política de incentivos
fiscais e creditícios para a implantação de programa de industrialização de
produtos agropecuários, bem como, de polos agroindustriais.
§ 1º A localização das unidades industriais será preferencialmente regional e na
própria comunidade rural.
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§ 2º O Poder Público manterá, junto à Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, órgãos de estudos de oportunidade para implantação de
programa de industrialização de produtos agropecuários.
§ 3º Será dada preferência às entidades associativas dos produtores rurais na
condução e instalação de indústrias.
Art. 25. Em apoio à agro industrialização o Poder Público desenvolverá serviços
de orientação técnica e fomento à produção de matéria-prima.
CAPÍTULO IX
DA INFRAESTRUTURA RURAL
Art. 26. O Estado implementará programas de obras de infraestrutura na área
rural, que assegura aos produtores e trabalhadores e suas famílias, acesso aos
benefícios sociais semelhante aos existentes nas sedes urbanas principalmente:
I - eletrificação e telefonia rural;
II - capacitação e distribuição de

água; III - saneamento básico;
IV - escolas dotadas de curriculum compatível com as
atividades rurais; V - comunicação;
VI - posto de saúde e acesso à rede hospitalar;
VII - creches e escolas primárias de tempo integral para os filhos de

trabalhadores e produtores rurais;
VIII - estradas de acesso e escoamento da

produção; IX - delegacia de polícia distrital.
Parágrafo único. O Governo do Estado incluirá representantes dos produtores
trabalhadores rurais nos Conselhos Estaduais de Saúde e de Educação.
Art. 27. O Estado criará um Programa de Habitação Rural destinando recursos
para sua implementação.
§ 1º O Programa de Habitação Rural contemplará financiamento de construção
e/ou reforma de moradia dos pequenos produtores e a construção de núcleos
habitacionais para atendimento aos trabalhadores rurais.
§ 2º O Programa de Financiamento deverá preferencialmente ser realizado pela
sistemática de equivalência-produto, com prazos compatíveis com a atividade
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desenvolvida pelo beneficiário mutuário.
CAPITULO X
DA PESQUISA AGROPECUÁRIA
Art. 28. O Governo do Estado manterá uma instituição de pesquisa agroflorestais
com a missão de gerar e adaptar tecnologia que favoreçam o aumento da
produtividade e da rentabilidade,
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principalmente as que atendem as demandas dos micros e pequenos
produtores, e populações indígenas enfatizando as voltadas para alimentos
básicos, respeitando a qualidade de vida e do meio ambiente.
§ 1º A Instituição de Pesquisa Oficial atuará de forma conjunta com outras
organizações de pesquisa visando expandir o conhecimento científico e com
organismos de assistência técnica e de extensão rural objetivando a difusão e a
transferência de tecnologia aos produtores rurais.
§ 2º Observará as características regionais de acordo com o zoneamento
agroecológico e geração de tecnologia voltada para a sanidade animal e vegetal,
respeitando a preservação da saúde e do meio ambiente.
CAPÍTULO XI
DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL
Art. 29. O Governo do Estado manterá serviço de Assistência Técnica e Extensão
Rural, com a missão de assistir os produtores e trabalhadores rurais,
prioritariamente os micros e pequenos, objetivando a melhoria da produtividade
e da rentabilidade das explorações agrícolas, a viabilidade econômica do
empreendimento rural, a organização associativa do produtor e do trabalhador
rural e a racionalização do uso e preservação dos recursos naturais e ambientais.
Parágrafo Único. O Serviço de Extensão Rural desenvolverá seus programas
conjugando as políticas e planos de desenvolvimento rural, as condições físicas,
econômicas e sociais da área assistida, através de metodologia própria e
participativa com os produtores rurais e suas entidades associativas, tanto no
planejamento quanto na execução das atividades.
Art. 30. A Assistência Técnica e Extensão Rural terá programas plurianuais e
planos operativos anuais elaborados por Órgão Oficial de Assistência Técnica e
Extensão Rural do Estado, sob a coordenação da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, e aprovados pelo Conselho Estadual de Política
Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal.
Art. 31. O Governo do Estado assegurará a nível municipal o serviço de
Assistência Técnica e Extensão Rural em consonância com o disposto com os
planos municipais de desenvolvimento.
Art. 32. A ação da Assistência Técnica e Extensão Rural deverá estar integrada a
pesquisa agropecuária, aos produtores rurais, entidades representativas e às
comunidades rurais.
Art. 33. O Serviço de Assistência Técnica e Extensão Rural Oficial intensificará seu
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programa de atendimento nas terras indígenas e nos assentamentos rurais,
considerando as condições peculiares do público beneficiário e das áreas a
serem exploradas, de forma assegurar a viabilidade econômica e social.
CAPÍTULO XII
DA DEFESA SANITÁRIA
Art. 34. O Estado manterá um serviço de vigilância sanitária e de defesa
agropecuária, que juntamente com os produtores rurais buscará prevenir,
controlar e erradicar doenças, pragas e infecções parasitárias que acometem os
animais e vegetais, visando o aperfeiçoamento e a eficiência da atividade
agrícola e proteção ao consumidor.
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Art. 35. O Poder Público terá serviços de inspeção e fiscalização de produtos,
subprodutos e derivados de origem vegetal e animal.
Art. 36. A Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento coordenará a
inspeção e fiscalização, a produção, a comercialização e a utilização de insumos
agropecuários, em especial os que ofereçam riscos a vida, flora, fauna e ao meio
ambiente.
CAPÍTULO XIII
DO CRÉDITO RURAL
Art. 37. O Crédito Rural, instrumento de financiamento da atividade rural, será
suprido prioritariamente pelo agente financeiro oficial do Estado, mediante
aplicações de recursos de programas oficiais de crédito dos fundos
constitucionais e outros recursos que venham a ser captados via convênio, com
os seguintes objetivos:
I-

estimular os investimentos rurais para produção, armazenamento,
beneficiamento e instalação de agroindústrias e custeio para o extrativismo não
predatório, este quando realizado por micros e pequenos produtores rurais;
II - favorecer o custeio oportuno e adequado da produção e da comercialização

de produtos agropecuários;
III - incentivar a adoção de métodos racionais no sistema de produção visando

o aumento da produtividade, a melhoria do padrão de vida das populações
rurais e a adequada conservação do solo e do meio ambiente;
IV - possibilitar a construção e/ou recuperação de moradias na propriedade rural

e em pequenas comunidades rurais;
V - propiciar, através da modalidade de crédito fundiário, aquisição e

regularização de terras pelos micros e pequenos produtores, posseiros e
arrendatários.
Art. 38. O Crédito Rural Estadual terá como beneficiário prioritário os micros e
os pequenos produtores com preferência para os que estiverem organizados
nas diversas formas associativas.
Parágrafo único. Incluem-se entre os beneficiários grupos indígenas assistidos
por instituições competentes.
Art. 39. O Crédito Rural Estadual terá programas anuais e plurianuais elaborados
pelo Setor Público Agrícola Estadual sobre a coordenação da Secretaria de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, em consonância com o zoneamento
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agroecológico, submetidos à aprovação, do Conselho de Política Agrária,
Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal, observando as seguintes prioridades:
I - o estímulo à dinamização da produção de alimentos básicos e matérias-

primas, buscando a autossuficiência do abastecimento interno;
II - o uso intensivo dos meios e fatores da produção disponíveis pelas

comunidades rurais; III - o estímulo às atividades agroindustriais em nível das
unidades de produção;
IV - a criação de infraestrutura de comercialização direta;
V - a criação de redes de armazéns comunitários em nível das unidades de produção;
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VI - a infraestrutura de transporte da produção aos centros de consumo.

Art. 40. O Crédito Rural Estadual poderá ser convertido em valor de equivalência
em produto, nas seguintes condições:
I - com recursos dos fundos constitucionais ou outros que o permitam no

atendimento dos micros e pequenos produtores;
II - que nos programas anuais estejam especificadas as linhas de créditos a serem

atendidas por equivalência produto e as que incidirão juros e correção sobre os
financiamentos;
Parágrafo único. Considera-se valor de equivalência em produto, a quantidade
de produto agrícola, financiada pelo mutuário na data de contratação, pelo
preço mínimo em vigor ou pelo preço médio de mercado para os produtos não
incluídos na pauta de preços mínimos.
CAPÍTULO XIV
DO CRÉDITO FUNDIÁRIO
Art. 41. O Crédito Fundiário será concedido através do programa específico e
destinado à aquisição de terras para a formação, correção ou ampliação da
propriedade rural, por micros e pequenos produtores ou trabalhadores rurais,
proprietários ou não, limitado a complementar até dois módulos fiscais que
permitam à absorção da força de trabalho do adquirente e sua família,
garantindo - lhes a sobrevivência e progresso sócio - econômico.
Parágrafo único. Os beneficiários do Crédito Fundiário serão obrigatoriamente
assistidos por órgãos de assistência técnica a quem competirá a elaboração de
projetos técnicos que justifiquem e evidenciem a viabilização do
empreendimento econômico.
CAPÍTULO XV
DA MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
Art. 42. Compete ao Estado implementar um conjunto de ações no âmbito da
mecanização agrícola, para, com recursos humanos, materiais e financeiros,
alcançar:
I - a preservação e incremento do parque estadual de máquinas agrícolas,

evitando-se o sucateamento, proporcionando sua evolução tecnológica;
II - o incremento a formação de empresas privadas com o objetivo da prestação

de serviços mecanizados à agricultura, diretamente aos produtores e através das
associações ou cooperativas;
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III - a divulgação e o estímulo às práticas de mecanização que promovam a

conservação do solo e do meio ambiente.
CAPÍTULO XVI
DA IRRIGAÇÃO E DRENAGEM
Art. 43. A política de irrigação e drenagem será estabelecida em todo o Estado,
pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, com prioridade
para as áreas de comprovadas aptidões para a irrigação e drenagem.
Art. 44. Compete à Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento:
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I - estabelecer as diretrizes da política estadual de irrigação e drenagem, ouvido

o Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal;
II - ordenar a execução do programa estadual de irrigação e drenagem;
III - estabelecer normas objetivando o aproveitamento racional dos recursos

hídricos destinados à irrigação e drenagem, promovendo a integração das ações
dos órgãos federais, estaduais, municipais, ouvido o Conselho Estadual de
Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal;
IV - instituir linhas de financiamento ou incentivo, prevendo encargos e prazos,

bem como modalidades de garantias, compatíveis com as características da
agricultura irrigada, ouvido o Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária,
Agrícola e Extrativista Vegetal.
CAPÍTULO XVII
DA ELETRIFICAÇÃO RURAL
Art. 45. Compete ao Estado, implementar a política de eletrificação rural, com a
participação dos produtores rurais, cooperativas e outras entidades associativas.
Parágrafo único. A política de energização rural e agro energia, engloba a
eletrificação rural, qualquer que seja sua fonte de geração, reflorestamento
energético e a produção de combustíveis a partir de culturas, dos resíduos
agrícolas, e da biomassa, respeitando o que dispõe a legislação específica.
Art. 46. O Estado incentivará prioritariamente:
I - atividades de eletrificação em cooperativas rurais, e demais formas

associativas, através de financiamento das instituições de crédito oficiais;
II - assistência técnica na implantação e acompanhamento de projetos e tarifas

de compra e venda de energia elétrica compatíveis com os custos de prestação
de serviços;
III - a construção de pequenas centrais hidroelétricas e termoelétrica de

aproveitamento de resíduos agrícolas, que objetivem a eletrificação rural para
cooperativas rurais e outras formas associativas;
IV - os programas de reflorestamento energético e manejo florestal, em

conformidade com a legislação ambiental, nas propriedades rurais.
Art. 47. As empresas concessionárias de energia elétrica deverão promover a
capacitação de mão-de-obra a ser integrada nas pequenas centrais referidas no
inciso III do Art. anterior.
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CAPÍTULO XVIII
DA TRIBUTAÇÃO
Art. 48. Serão insetos de tributação:
I - os produtos hortifrutigranjeiros produzidos no Estado e destinados ao

consumo interno;
II - os grãos e demais constituintes da cesta básica, produzidos no Estado e

destinados ao consumo humano;
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III - as sementes certificadas e mudas fiscalizadas produzidas e destinadas ao

plantio do Estado;
IV - os insumos básicos destinados à produção agropecuária;
V - serviços de moto-mecanização agrícola prestados por órgãos oficiais;

Art. 49. A tributação sobre animais para corte destinados ao abastecimento
interno, somente será efetivado na operação do abate.
CAPÍTULO XIX
DAS QUESTÕES AGRÁRIAS E FUNDIÁRIAS
Art. 50. O Poder Público Estadual deverá:
I - completar e executar as ações relativas à política de reforma agrária de acordo

com legislação e normas federais específicas;
II - nortear suas ações no setor fundiário, no sentido de administrar a concessão

e alienação de terras públicas e devolutas do Estado, em consonância aos
princípios da justiça social e com os parâmetros estabelecidos pelos artigos 206
da Constituição Estadual;
III - Compatibilizar suas ações nas áreas agrícolas, agrária e fundiárias com os

requisitos da preservação do meio ambiente;
IV - criar projetos de assentamentos destinados aos micros e pequenos produtores

rurais;
V - estabelecer programas emergências de redistribuirão fundiárias nas áreas de

conflitos efetivos ou potenciais pela posse da terra;
VI - regularizar, obter, reduzir, aumentar ou cancelar a posse ou a propriedade

das terras que sejam, tenham sido ou venham ser consideradas públicas;
VII - reconhecer os direitos originários sobre as terras indígenas ocupadas

tradicionalmente, bem como outras que a União lhe reserva e aquelas de
domínio próprio.
Parágrafo único. As terras públicas e devolutas discriminadas serão destinadas
conforme estabelece o art. 208 da Constituição Estadual.
Art. 51. A obtenção de terras para efeito de execução da reforma agrária ou das
ações de redistribuição fundiária do Estado dar-se-á através de:
I - desapropriação por interesse público para o
Estado; II - destinação de terras públicas
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devolutas;
III

-

transmissão

voluntária

da

propriedade; IV - arrecadação de
terras abandonadas;
V - reversão à posse do poder publico, de terras de suas propriedades
indevidamente ocupadas exploradas a qualquer título, por terceiros.
Art. 52. O Estado concederá suas terras, de acordo com as condições
estabelecidas pelo Art. 206 da Constituição Estadual.
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Parágrafo único. O Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola, e
Extrativista Vegetal criará câmara técnica de caráter permanente para opinar
sobre as questões fundiárias objeto de deliberação do Conselho, estabelecendo
ainda as normas de seu funcionamento, tendo em vista a agilização dos processos
de consumos.
CAPÍTULO XX
DO FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
Art. 53. Criado o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural, de acordo com
inciso II, do Art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Estadual terá as seguintes finalidades:
I - financiar, via Banco do Estado do Amapá S/A, os micros e pequenos

produtores, através de linha de crédito próprio e a juros diferenciados utilizando
inclusive a equivalência “produtor”;
II - apoiar técnica e financeiramente o desenvolvimento do cooperativismo;
III - garantir, técnica e financeiramente, via Banco do Estado investimentos para

a aquisição de equipamento que contribuam para a modernização da
agricultura;
IV - possibilitar, através do crédito fundiário, o acesso de terra aos micro

e pequenos produtores, de acordo com o parágrafo II do Art. 205 da
Constituição Estadual;
V - financiar a atividade extrativista vegetal definida pelo Conselho Estadual de

Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal.
Art. 54. A aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural
será orientada pelo Conselho Estadual de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e
Extrativista Vegetal.
Parágrafo único. Este colegiado tem por atribuição básica planejar, orientar,
normatizar e aprovar política de aplicação do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Rural.
CAPÍTULO XXI
DO EXTRATIVISMO VEGETAL
Art. 55. O Órgão do meio ambiente do Estado terá responsabilidade de estudar
a criação de reservas extrativistas, de acordo com a demanda das populações
que habitam as florestas.
Parágrafo único. O Órgão do meio ambiente e a Secretaria de Estado da
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Agricultura e do Abastecimento devem articular-se com órgãos federais, com
vistas a dar apoio aos habitantes das reservas extrativistas.
Art. 56. As atividades extrativistas que tenham maior representatividade
econômica devem constar dos planos e programas da Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento, com tratamento similar dado ao micro e
pequeno produtor.
Parágrafo único. Os produtos da ação Extrativista de maior expressão
econômica terão apoio dos órgãos públicos na sua comercialização.
CAPÍTULO XXII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 57. O Conselho de Política Agrária, Fundiária, Agrícola e Extrativista Vegetal,
aprovará o seu regimento interno, a ser elaborado pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento e pelo Secretário Executivo do Conselho, em até
60 (sessenta) dias após a promulgação desta Lei.
Art. 57. VETADO. (veto mantido)
Art. 58. Ficam revogados os arts. 6º, 7º, 8º, 9º, 10 e 11, do Decreto (N) nº 217, de
31 de dezembro de 1991.
Art. 58. VETADO. (veto mantido)
Art. 59. O solo deve ser respeitado como patrimônio natural do Estado.
Parágrafo único. A degradação do solo deve ser combatida pelo poder público
e pelos produtores rurais.
Art. 60. O poder público, através dos órgãos competentes, considerará
incentivos especiais ao proprietário rural que:
I - preservar e conservar a cobertura florestal nativa existente na propriedade;
II - recuperar, com espécie nativa, ou adaptada, as áreas já devastadas de sua

propriedade;
III - acatar toda e qualquer restrição ao uso de recursos naturais existentes na

sua propriedade, para fins de proteção dos ecossistemas, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual.
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se incentivos:
I - a propriedade na obtenção de apoio financeiro oficial através da concessão

de crédito rural e outros tipos de financiamento, inclusive crédito fundiário e a
cobertura do seguro agrícola, concedidos pelo poder público;
II - a prioridade na concessão de benefícios associados a programas de

infraestrutura rural, notadamente de energização, irrigação e drenagem,
armazenagem, telefonia e habitação;
III - a preferência na prestação de serviços oficiais de assistência técnica e

fomento, através dos órgãos competentes;
IV - o fornecimento de mudas de espécie nativas e/ou adaptadas produzidas

com a finalidade de recompor a cobertura florestal;
V - o apoio técnico-educativo no desenvolvimento de projetos de preservação,

conservação e recuperação ambiental.
Art. 61. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
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disposições em contrário.
Macapá - AP, 28 de dezembro de 1992.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
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1993

Referente ao Projeto de Lei nº
0019/92-AL
LEI Nº 0064, DE 01 DE ABRIL DE 1993
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0560, de 05.04.93 Autor: Deputado
Waldez Góes
Dispõe sobre a pesca industrial de arrasto de camarões e aproveitamento
compulsório da fauna acompanhante dessa pesca na costa do Estado do
Amapá.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado manteve e eu, nos termos do
§ 8º, do Art. 107, da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O Poder Executivo Estadual, através dos órgãos públicos, com atribuições
para fiscalizar, controlar e administrar as atividades pesqueiras, de acordo com
o Art. 220, Incisos I, II, e III da Constituição do Estado do Amapá, veda a pesca
industrial de arrasto de camarões na costa estadual, nos casos de:
I - período de defeso, estabelecido por Lei, de 20 de dezembro a 20 de março;
II - pesca de arrasto a menos de trinta milhas marítimas da costa;
III - barcos estrangeiros arrendados que não contribuírem com transferência de
tecnologia e melhores inovações, do que os barcos brasileiros, na diminuição da
pesca predatória e no maior aproveitamento da fauna acompanhante.
§ 1º O acesso à pesca industrial na costa do Amapá será controlado pelo Estado
através do seu órgão competente em conjunto com órgão Federal.
§ 2º O controle do esforço de pesca será feita de acordo com o poder de pesca,
o desempenho das embarcações e o volume da fauna acompanhante
desperdiçada.
Art. 2º Regulamentando-se o estabelecido no Art. 44, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Amapá, o Poder
Executivo Estadual, garantirá que as empresas de pesca se responsabilizem pelo
aproveitamento compulsório da fauna acompanhante da pesca de arrasto de
camarões na costa estadual.
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§ 1º Cada barco da frota pesqueira terá que desembarcar um mínimo de 30%
(trinta por cento) de sua capacidade de carga em pescado aproveitável ao
consumo humano da fauna acompanhante, por viagem de quarenta dias.
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§ 2º A empresa que desejar, poderá optar pela introdução de barco
exclusivamente coletor da fauna acompanhante da pesca, desembarcado nos
postos do Estado uma produção equivalente ao estabelecido no parágrafo
anterior, por viajem de cada barco da frota camaroeiro.
Art. 3º A concessão de licenças especiais para o incremento da frota pesqueira
de camarões na costa do Amapá deve priorizar as empresas instaladas no Estado
e obedecer aos seguintes critérios;
I - Redistribuição anual mediante concorrência pública, amplamente divulgada
com critérios pré-estabelecidos por uma comissão formada por:
a) um técnico do IBAMA;
b) um representante do Poder Executivo;
c) um representante dos pescadores artesanais;
d) um representante dos pescadores da indústria;
e) um representante dos movimentos ecologistas;
f) um representante do Poder Legislativo membro da CEMA;

II - o não uso da licença como reserva de valor;
III - o não monopólio por parte de grupos econômicos;
IV - apresentação de projeto técnico de instalação para o acondicionamento da

fauna acompanhante;
V - investimento na seletividade de aparelhos e métodos de captura menos

devastadores dos recursos pesqueiros.
§ 1º Será dada preferência de concessão de licença especial para o barco que se
comprometer a trazer a maior quantidade de fauna acompanhante, e para as
empresas que estiverem instaladas no Estado do Amapá.
§ 2º O barco camaroeiro que transgredir a legislação específica terá sua licença
especial de pesca cassada.
§ 3º O valor da taxa referente a licença especial de pesca para costa Amapaense
será acrescido, em dinheiro, com o valor de 200Kg de cauda de camarões
especiais, por viajem sobre a taxa atual corrigida.
§ 4º O montante do acréscimo sobre o valor da taxa referente à licença especial
de pesca será destinado ao Fundo de Desenvolvimento Rural.
Art. 4º Os proprietários e responsáveis pelos barcos arrasteiros ou com outros
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fins, que não respeitarem os limites garantidos à pesca artesanal, danificando os
apetrechos e embarcados pescadores, ou ocasionando naufrágios, e colocando
em risco a vida dessas pessoas, terão que responder judicialmente pelos seus
atos e indenizar os danos causados.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Macapá - AP, 01 de abril de 1992.
Deputado JULIO
MIRANDA
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Referente ao Projeto de Lei nº 0006/93-AL
LEI Nº 0067, DE 12 DE MAIO DE 1993
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0585, de 13.05.93 Autor: Deputado
Geraldo Rocha
Autoriza a criação da Escola Técnica Agropecuária do Estado do Amapá e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Escola Técnica Agropecuária
do Estado do Amapá, com sede no Distrito de Fazendinha, Município de Macapá.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 12 de maio de 1993.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0006/93-GEA
LEI Nº 0080, DE 02 DE JULHO DE 1993
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0620, de 05.07.93 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre o controle de Agrotóxicos, seu componente e afim no território
do Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei, em consonância com o artigo 24, inciso VI e VIII, da Constituição
Federal e Legislação específica em vigor (Lei nº 7.802/89, regulamentada pelo
Decreto nº 98.816/90), tem por objetivo dispor de normas gerais em âmbito do
Estado do Amapá, quanto à produção, ao transporte, ao armazenamento, à
comercialização, à utilização, à importação, ao destino final dos resíduos e
embalagens, ao controle, à inspeção e à fiscalização de agrotóxicos, seus
componentes e afins.
Art. 2º Para efeitos desta Lei definem-se como agrotóxicos, seus componentes
e afins, os produtos químicos destinados ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na
proteção de florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas e
também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja a de
preservá-los da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como,
as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes,
estimuladores e inibidores de crescimento.
§ 1º Definem-se como afins os produtos e os agentes de processos físicos e
biológicos que tenham a mesma finalidade dos agrotóxicos, bem como, outros
produtos químicos, físicos e biológicos, utilizados na defesa fitossanitária,
domissanitária e ambiental.
§ 2º À Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente compete:
I - Inspecionar e fiscalizar com vistas ao controle, os agrotóxicos, seus

componentes e afins quando destinados ao uso na proteção de florestas, de
ambientes hídricos e outros ecossistemas, visando proteção ambiental de um
modo geral.
II - Propor o cancelamento ou impugnação de produtos, destinados à proteção
202

de florestas, de ambientes hídricos e outros ecossistemas, quando não atendam
as exigências dos órgãos federais competentes.
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§ 3º À Secretaria de Estado de Saúde compete:
I - Inspecionar e fiscalizar com vistas ao controle dos agrotóxicos, seus

componentes e afins quanto ao que diz respeito a saúde humana.
II - Controlar os agrotóxicos, seus componentes e afins destinados a

higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes domiciliares, públicos
ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso em campanha de saúde pública.
III - Propor o cancelamento ou impugnação de produtos, quando não atendam

às exigências do Ministério da Saúde e demais Órgãos Federais competentes.
§ 4º À Secretaria de Estado da Agricultura e do abastecimento compete:
I - Inspecionar e fiscalizar com vistas ao controle, os agrotóxicos, seus

componentes e afins, com finalidade fitossanitária, de uso nos setores de
produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas e nas
pastagens, bem como, os respectivos estabelecimentos.
II - Proibir a utilização de produtos, dentro do Estado, no âmbito da sua

competência.
Art. 3º Fica instituída a Comissão Técnica de Assessoramento para Agrotóxicos,
composta por um representante do Órgão Estadual de Saúde, por um
representante do Órgão Estadual de Meio Ambiente, por um representante da
Secretaria de Estado da Agricultura, por um representante das empresas que
atuam no ramo de comércio ou prestação de serviços de agrotóxicos, um
representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.
Parágrafo único. Compete a Comissão de que trata o caput deste Artigo: I Emitir parecer sobre casos omissos na presente Lei.
II - Funcionar como órgão consultivo e acompanhador das ações das instituições
estaduais responsáveis pelo controle, fiscalização e inspeção dos agrotóxicos,
seus componentes e afins no âmbito do Estado do Amapá.
Art. 4º A produção, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
utilização, a importação, o destino final dos resíduos e embalagens, o controle,
a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, seus componentes e afins, no âmbito
do Estado do Amapá serão regidos pelo Poder Público Estadual, observadas as
normas estabelecidas por esta Lei.
Art. 5º Só serão admitidas em território do Estado do Amapá, distribuição e
comercialização de produtos agrotóxicos, seus componentes e afins se já
registrados em órgão federal competente e que, se resultante de importação
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tenham uso autorizado no País de origem.
Art. 6º As pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços
vinculadas a aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que
produzam, comercializem, armazenem, transportem no âmbito do Estado do
Amapá, ficam obrigadas a promover seus cadastramentos nos órgãos
competentes do Estado.
Parágrafo único. Os órgãos competentes a que se refere o caput deste artigo
são: I - Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente;
II - Secretaria do Estado de Saúde Pública;
III - Secretaria do Estado da Agricultura e do Abastecimento.
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Art. 7º A produção, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a
utilização e a importação de agrotóxicos, seus componentes e afins, no âmbito
do Estado do Amapá, dependerá de prévia autorização a ser requerida pela
firma produtora ou manipuladora ao órgão ambiental, juntando atualizado
relatório técnico contendo, entre outros, os seguintes dados e informações
referentes à agricultura, saúde e meio ambiente:
I - Prova de registro do produto no órgão federal competente;
II - Dados sobre a dose letal por via oral, por via dermal e por via inalatória;
III- Certidão de classificação toxicológica do Ministério da Saúde e modalidade

de emprego; IV - Dados sobre tratamento nas intoxicações agudas, primeiros
socorros e terapêuticas;
V - Dados sobre toxicidades para microrganismos, microcrustáceos, algas,

organismos do solo, peixes e abelhas;
VI - Dados sobre métodos de neutralização do produto no meio ambiente.

Art. 8º A Comercialização de agrotóxicos, seus componentes e afins, só poderá
ser efetuada diretamente ao usuário mediante apresentação de receituário
próprio prescrito por profissional legitimamente habilitado.
§ 1º Só poderão ser prescritos produtos com observância das recomendações
de uso aprovada no registro.
§ 2º Considera-se legalmente habilitado o profissional que possua formação
técnica, no mínimo, de nível médio ou segundo grau, na área de conhecimentos
relacionados com a matéria de que trata esta Lei, e esteja inscrito no respectivo
órgão fiscalizador da profissão.
Art. 9º Não poderão ser registrados os agrotóxicos, seus componentes e afins,
cujos testes de laboratório tenham revelado propriedades carcinogênicas,
mutagênicas e teratogênicas ou que prejudiquem o processo reprodutivo dos
animais testados ou quando comprovado em literatura especializada idônea,
evidências suficientes das propriedades acima mencionadas.
Art. 10. Além da prescrição, os agrotóxicos, seus componentes e afins, de
classificação toxicológica I e II, respectivamente, extremamente tóxicos e
altamente tóxicos, somente poderão ser usados com a presença no local de
aplicação de profissional legalmente habilitado.
Art. 11. Observar-se-ão, quanto as responsabilidades administrativas cível e
penal, por danos causados a saúde humana e ao meio ambiente, e
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descumprimento do disposto na presente Lei, as disposições concernentes da
Lei Federal n.º 7.802, de 11 de julho de 1989 e seu Decreto regulamentador.
Art. 12. Nenhum estabelecimento que opere com agrotóxicos, seus derivados e
afins, abrangidos por esta Lei, poderá funcionar sem a assistência e
responsabilidade efetiva de profissional legalmente habilitado.
Art. 13. Possuem legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação,
em nome próprio, do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio
ambiente, à saúde humana e dos animais, perante os órgãos competentes do
Estado.
I - Entidades de Classe, representativas de profissões ligadas aos setores

agropecuário, florestal e do meio ambiente;
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II - Partidos Políticos, com representação na Assembleia Legislativa do Estado;
III - Entidades legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos

relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos
naturais.
§ 1º A impugnação será formalizada através de petição dirigida ao Secretário de
Estado da Agricultura e do Abastecimento, ou Coordenador Estadual do Meio
Ambiente ou ainda ao Secretário de Estado da Saúde, em qualquer tempo.
§ 2º Apresentada a petição de impugnação, dela será notificada a firma
cadastrante, que poderá oferecer contradita, num prazo de 30 (trinta) dias, após
o que será o respectivo expediente submetido a decisão do Secretário de Estado
da Agricultura e do Abastecimento, ou Coordenador Estadual do Meio
Ambiente, ou ainda do Secretário de Estado da Saúde.
§ 3º Fica suspensa a venda do produto alvo de petição de cancelamento de
registro ou de impugnação, desde a Notificação da firma cadastrante, até a
conclusão do processo, período em que será retirado do mercado o produto.
§ 4º O prazo para conclusão do processo de cancelamento de registro ou de
impugnação de determinado produto, por parte do órgão estadual competente,
será de sessenta dias a contar do protocolamento da petição.
Art. 14. Serão objetos de inspeção e fiscalização com vistas ao controle a
produção, os veículos destinados ao transporte interno, o armazenamento, a
comercialização, a utilização e a deposição final dos resíduos e embalagens dos
agrotóxicos, seus componentes e afins.
Art. 15. As ações de inspeção e fiscalização se efetivarão em caráter permanente
e constituirão atividade de rotina dos órgãos responsáveis pela agricultura, meio
ambiente e saúde do Estado.
Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos competentes, deverão as
empresas prestar as informações ou proceder a entrega de documentos, nos
prazos estabelecidos, a fim de não obstarem as ações de inspeção e fiscalização
e as medidas que se fizerem necessárias.
Art. 16. A inspeção e fiscalização serão exercidas por agentes devidamente
credenciados pelos órgãos das repartições inspetoras e fiscalizadoras.
Parágrafo único. O Agente de fiscalização deverá ser profissional legalmente
habilitado, nos termos do parágrafo segundo, Art. 51, do Decreto 98.816/90.
Art. 17. É vedada a comercialização e distribuição de agrotóxicos
organomercuriais, organoclorados e clorados em todo território do Estado,
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exceto quando:
I - Utilizados em campanha de saúde pública, a critério da autoridade

competente, ouvido o órgão do Meio Ambiente;
II - Constatada a presença de pragas resistentes às demais formulações, desde

que devidamente autorizado pelos órgãos estaduais de agricultura, saúde e
meio ambiente.
Art. 18. O Poder Executivo Estadual regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 20. Revogam-se
as disposições em contrário.
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Macapá - AP, 02 de julho de 1993.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
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1994
Referente ao Projeto de Lei nº
0015/94-GEA
LEI Nº 0165, DE 18 DE AGOSTO DE 1994
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 0906, de 02/09/94 Autor: Poder
Executivo
(Alterada pela Lei nº 0387, de 09/12/97)
Cria o Sistema Estadual do Meio Ambiente e dispõe sobre a organização,
composição e competência do Conselho Estadual do Meio Ambiente e cria
Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEÇÃO I
DOS FUNDAMENTOS E DA FINALIDADE
Art. 1º Esta Lei Ordinária cria o Sistema Estadual do Meio Ambiente - SIEMA,
dispõe sobre a organização, composição e competência do Conselho Estadual
do Meio Ambiente - COEMA e cria o Fundo Especial de Recursos para Meio
Ambiente.
Art. 2º O SIEMA terá como finalidade cumprir e fazer cumprir os objetivos da
Política Estadual do Meio Ambiente, organizando, coordenando e integrando as
ações de órgãos e entidades da administração pública direta e indireta
assegurada a participação da coletividade.
SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS E DA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA
Art. 3º O Sistema Estadual do Meio Ambiente - SIEMA terá como objetivos a
administração da qualidade ambiental, proteção e desenvolvimento do meio
Ambiente e propugnar pelo uso adequado dos Recursos Naturais.
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§ 1º O SIEMA será coordenado pelo órgão da administração direta gestor da
Política Ambiental do Estado.
§ 2º O SIEMA será composto por:
I - Conselho estadual do Meio Ambiente - (COEMA) - órgão colegiado,

deliberativo, normativo e recursal.
II - Órgãos e Entidades da Administração Estadual Direta e Indireta, instituídos

pelo Estado, executores de atividades total ou parcialmente associadas à
preservação da qualidade ambiental ou ao disciplinamento do uso de recursos
ambientais.
III - Órgãos e ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização

das atividades pertinentes ao sistema nas suas respectivas áreas de jurisdição.
§ 3º O SIEMA funcionará com base nos princípios da descentralização, do
planejamento integrado, da coordenação intersetorial e da participação da
comunidade através da representação das organizações não governamentais no
COEMA.
SEÇÃO III
DA ATUAÇÃO
Art. 4º A atuação do Sistema Estadual do Meio Ambiente - SIEMA - efetivar-seá mediante a articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem,
observado o seguinte:
I - o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao meio

ambiente e às ações de proteção ambiental desenvolvidas pelo Poder Público;
II - ao Estado e Municípios do Amapá, sem prejuízo de seu poder de iniciativa,

caberá no âmbito de suas respectivas competências e jurisdição a regionalização
das medidas emanadas do órgão superior do Sistema Nacional do Meio
Ambiente, elaborando normas supletivas e complementares e padrões
relacionados com o meio ambiente.
CAPÍTULO II
DOS ÓRGÃOS DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE SEÇÃO I
DO CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA SUBSEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 5º Ao Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA, compete:
I - estabelecer as diretrizes da política de defesa, preservação e melhoria do meio
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ambiente;
II - propor a política estadual de proteção ao meio ambiente para aprovação da

autoridade estadual competente, bem como acompanhar sua implementação.
III - oferecer subsídios à definição de mecanismos e medidas que permitam a

utilização atual e futura dos recursos hídricos, minerais, pedológicos, florestais e
faunísticos, bem como o controle da qualidade da água, do ar e do solo, como
suporte do desenvolvimento econômico;
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IV - emitir parecer prévio sobre Projetos públicos ou privados, que apresentem

aspectos potencialmente poluidores ou causadores de significativa degradação
do meio ambiente, como tal caracterizado na lei;
V - requisitar força policial com o fim de permitir o livre exercício de suas

atribuições e competências em todo o Estado;
VI - deliberar em grau de instância administrativa final sobre recursos em matéria

de meio ambiente, bem como sobre os conflitos entre valores ambientais
diversos e sobre aqueles resultantes da ação dos órgãos públicos de diferentes
regiões do Estado;
VII - promover e estimular a celebração de convênios, ajustes, acordos, termos

de cooperação técnica entre os diversos órgãos públicos e privados para
execução de atividades ligadas com seus objetivos;
VIII - estimular a participação da comunidade no processo de preservação,

conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental;
IX - estabelecer critérios para orientar as atividades educativas, de documentação,

de divulgação e de discussão pública, no campo da conservação, preservação e
melhoria do meio ambiente e dos recursos naturais;
X - aprovar seu Regimento Interno.

Parágrafo único. Os recursos de que trata o inciso VI serão disciplinados em
regulamento, não cabendo recursos ao COEMA nos casos de penalidades
administrativas e de indeferimento de licenças ambientais.
SUBSEÇÃO II
DA COMPOSIÇÃO
Art. 6º O Conselho Estadual do Meio Ambiente será composto pelos
representantes dos órgãos e entidades abaixo, os quais indicarão um membro e
o seu respectivo suplente, dentre brasileiros natos, que serão nomeados por Ato
do Executivo Estadual. (alterado pela Lei nº 0387, de 09.12.1997)
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMA.
- Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento – SEAF.
- Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF.
- Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
- Secretaria de Estado da Educação - SEED.
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 214

IBAMA.
- Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
- Grupo de Trabalho Amazônico - GTA.
- Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
- Procuradoria Geral de Justiça.
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- Federação dos Pescadores do Amapá - FEPAP.
- Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Amapá.
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
- Associação dos Engenheiros Agrônomos do Amapá - AEATA.
- Federação das Indústrias do Amapá - FIAP.
- Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.
- Associação dos Engenheiros Florestais do Amapá - AEFA.
- Central Única dos Trabalhadores - CUT.
- Conselho de Associação de Moradores - COAM.
- Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque - APIO.
- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES.
- Comissão Pastoral da Terra - CPT/AP.
- Movimento Verde Vivo - MVV.
- União dos Negros do Amapá - UNA
- Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Amapá

SEÇÃO II
DOS ÓRGÃOS EXECUTORES SUBSEÇÃO I
DA COMPETÊNCIA
Art. 7º Aos órgãos executores da Política Ambiental compete:
I - elaborar estudos e projetos para subsidiar a proposta da política estadual de

proteção ao meio ambiente, bem como para subsidiar a formação das normas,
padrões, parâmetros e critérios a serem baixados pelo COEMA.
II - adotar medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado,

para manter e promover o equilíbrio ecológico e a melhoria da qualidade
ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou
mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio ambiente
degradado;
III - estimular a recuperação da vegetação nativa e visar à adoção de medidas

especiais destinada a sua proteção;
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IV - manter um sistema de informações do Meio Ambiente;
V - definir, implantar e administrar espaços territoriais e seus componentes a

serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida
somente através de Lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;
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VI - realizar periodicamente inspeções e/ou auditorias nos sistemas de controle

de poluição e de atividades potencialmente degradadoras;
VII - informar a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio

ambiente, as situações de riscos de acidentes, a presença de substâncias
potencialmente nocivas à saúde, na água potável e nos alimentos, bem como os
resultados dos monitoramentos, inspeções e/ou auditorias a que se refere o
inciso VI deste artigo;
VIII - incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a capacitação tecnológica para

a resolução dos problemas ambientais e promover a informação sobre essas
questões;
IX - estimular e incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a utilização de fontes

de energia alternativas, não poluentes, bem como de tecnologia branda e
materiais poupadores de energia;
X - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do Estado e

fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;
XI - proteger a flora e a fauna, todos os animais silvestres, exóticos e domésticos,

vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica e que
provoquem extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade,
fiscalizando a extração, produção, criação, métodos de abate, transporte,
comercialização, armazenagem e consumo de seus espécimes e subprodutos;
XII - proteger de modo permanente, dentre outros:
a) os manguezais;
b) as áreas de várzeas estuarinas e interiores;
c) as áreas que abriguem exemplares raros de fauna e da flora, bem como

aquelas que sirvam, como local de pouso ou reprodução de migratórios;
d) as paisagens notáveis definidas por Lei;
e) as cavidades naturais subterrâneas;
f) as unidades de conservação, obedecidas as disposições legais pertinentes;
g) a vegetação de qualquer espécie destinada a impedir ou atenuar os impactos

ambientais negativos, conforme critérios fixados pela legislação regulamentar;
XIII -

controlar e fiscalizar a produção, armazenamento, transporte,
comercialização, utilização e destino final de substâncias, bem como o uso de
técnicas, métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para
a qualidade de vida e o meio ambiente, incluindo o do trabalho;
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XIV - promover a captação e orientar a aplicação de recursos financeiros

destinados ao desenvolvimento de todas as atividades relacionadas com a
proteção, conservação, recuperação, pesquisa e melhoria do meio ambiente;
XV - propor medidas para disciplinar à restrição à participação em concorrências

públicas e ao acesso a benefícios fiscais e créditos oficiais às pessoas físicas e
jurídicas condenadas por atos de degradação do meio ambiente;
XVI - promover medidas administrativas e tomar providências para as medidas

judiciais de
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responsabilização dos causadores de poluição ou degradação ambiental;
XVII - promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal

nativa, visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem como promover
o reflorestamento, em especial, as margens de rios e lagos, visando a sua
perenidade;
XVIII - estimular e contribuir para a recuperação da vegetação em áreas urbanas,

com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando especialmente
a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal;
XIX - incentivar e auxiliar tecnicamente as associações de proteção ao meio

ambiente constituídas na forma da Lei, respeitando a sua autonomia e
independência de atuação;
XX - instituir programas especiais, conjuntamente com os demais órgãos da

administração pública e privada, objetivando incentivar os proprietários rurais a
executarem as práticas de conservação do solo e da água, de preservação e
reposição das vegetações ciliares e replantio de espécies nativas;
XXI -

controlar e fiscalizar obras, atividades, processos produtivos e
empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação do
meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as
sanções administrativas pertinentes;
XXII - promover a educação ambiental e a conscientização pública para a

preservação, conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente;
XXIII - realizar o planejamento e o zoneamento ambiental, considerando as

características regionais e locais, e articular os respectivos planos, programas,
projetos e ações, especialmente em áreas ou regiões que exijam tratamento
diferenciado para a proteção dos ecossistemas;
XXIV - exigir daquele que utilizar ou explorar recursos naturais, a recuperação do

meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica determinada pelo
órgão público competente, na forma da lei, bem como a recuperação, pelo
responsável da vegetação adequada nas áreas protegidas, sem prejuízo das
demais sanções cabíveis;
XXV - exigir e aprovar na forma desta Lei Ordinária, para instalação ou

continuidade de obras ou atividades potencialmente causadoras de significativa
degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental e respectivo
relatório a que se dará publicidade;
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XXVI - articular com a rede pública de saúde os planos, programas e projetos, de

interesse ambiental, tendo em vista sua eficiente integração e coordenação, bem
como a adoção de medidas pertinentes, especialmente as de caráter preventivo,
no que diz respeito aos impactos dos fatores ambientais sobre a saúde pública,
inclusive sobre o meio ambiente do trabalho.
§ 1º Se o responsável pela recuperação do meio ambiente degradado, nos termos
do inciso XXIV, não o fizer no tempo aprazado pela autoridade competente,
poderá o órgão ou entidade ambiental fazê-lo com recursos fornecidos pelo
responsável ou a suas expensas, sem prejuízo da cobrança administrativa ou
judicial de todos os custos e despesas incorridos na recuperação.
§ 2º O Estado estabelecerá, mediante Lei, os espaços definidos no inciso XII,
alínea d deste artigo, a serem implantados como especialmente protegidos, bem
como as restrições ao uso
A) e ocupação desses espaços, considerando os seguintes princípios:
a) preservação e proteção da integridade de amostras de toda a diversidade de

ecossistemas;
proteção do processo evolutivo das
espécies

b) preservação e proteção dos recursos

naturais.
CAPÍTULO III
DO FUNDO ESPECIAL DE RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE – FERMA
SEÇÃO I
DA CRIAÇÃO E FINALIDADE
Art. 8º Fica criado o Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente - FERMA,
vinculado ao órgão executor da política ambiental que o gerenciará, com o fim
precípuo de financiar, conforme dispuser seu regulamento, planos, programas,
projetos, pesquisas e atividades que visem, o uso racional e sustentado de
recursos naturais, bem como para auxiliar no controle, fiscalização, defesa e
recuperação do meio ambiente.
SEÇÃO II
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DA CONSTITUIÇÃO
Art. 9º O FERMA será constituído:
I - por dotação orçamentária do Estado do Amapá;
II - pelo produto das multas por infrações às normas ambientais, outorga de

licenças ambientais, bem como da análise de estudos de impacto ambiental;
III - por recursos provenientes de parte da cobrança efetuada pela utilização

eventual ou continuada de unidades de conservação do Estado;
IV - por dotações orçamentárias da União;
V - por rendimentos de qualquer natureza, que venha auferir como remuneração

decorrente de aplicação do seu patrimônio;
VI - por recursos provenientes de ajuda e cooperação nacional ou estrangeira e

de acordos bilaterais entre governos;
VII - pelo produto decorrente de acordos, convênios e contratos;
VIII - por receita resultante de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens

móveis e imóveis que venha a receber de pessoas físicas ou jurídicas.
Parágrafo único - Os recursos previstos neste artigo, serão depositados em conta
especial, junto ao Banco do Estado do Amapá - BANAP, a crédito do FERMA.
SEÇÃO III
DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Art. 10. Os recursos do FERMA poderão ser aplicados em financiamentos, a
fundo perdido ou
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com retorno a juros de mercado e correção monetária, ou a taxas subsidiadas,
mediante projeto aprovado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente COEMA, e que atenda aos objetivos estabelecidos nesta Lei.
Parágrafo único. O FERMA poderá remunerar os serviços contratados por órgão
estatal competente ou por entidade descentralizada do poder público, pelos
pareceres técnicos e acompanhamento dos projetos aprovados.
SEÇÃO IV
DA REGULAMENTAÇÃO
Art. 11. O Poder Executivo estabelecerá o Regulamento do FERMA, ouvindo o
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA, no qual deverão estar previstos
todos os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo,
compreendendo os procedimentos necessários ao controle e fiscalização
interno e externo da aplicação de seus recursos.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas
as disposições em contrário.
Macapá - AP, 18 de agosto de 1994.
ANNÍBAL BARCELLOS
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0001/96-GEA
LEI Nº 0267, DE 09 DE ABRIL DE 1996
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1293, de 10.04.96 Autor: Poder
Executivo
(Revogada pela Lei nº 0338, de 16.04.97)
Cria a Secretaria do Meio Ambiente - SEMA e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, órgão do
Poder Executivo subordinado diretamente ao Governador do Estado.
Art. 2º À Secretaria de Estado do Meio Ambiente compete, na forma do
regulamento, propor e executar políticas de meio-ambiente, ciência, tecnologia
e desenvolvimento sustentável; coordenar, fiscalizar e controlar as ações
institucionais dos órgãos que lhe são vinculados.
Art. 3º Fica criada a Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amapá - ADAP,
Órgão autônomo, sem personalidade jurídica, vinculada à Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, à qual compete captar recursos internos e externos,
assessorar diretamente a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na elaboração
de Planos de Fomento dentre as diretrizes propostas, como também executar as
ações que lhe forem delegadas pelo titular da SEMA.
Art. 4º Fica criado o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, órgão sem
personalidade jurídica, presidido pelo Governador do Estado, com a atribuição
de aprovar, controlar e avaliar o Plano Anual de Trabalho proposto pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, elaborado com observância às diretrizes
definidas pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 1º A competência, número e composição do Conselho serão determinados em
regulamento, por ato do Governador do Estado.
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§ 2º Os membros do Conselho não receberão remunerações, sob quaisquer
títulos, relativas as suas funções no respectivo Conselho.
Art. 5º Fica criado o Fundo Especial Estadual de Desenvolvimento Sustentável –
FUNDES, sem personalidade jurídica de natureza contábil, com autonomia
orçamentária, financeira e contábil,
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que será administrado pelo titular da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
com observância às normas de contabilidade pública e de direito financeiro,
vinculado às finalidades da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amapá
- ADAP.
§ 1º A receita do FUNDES será constituída por:
a) “Royalties” recebidos;
b) dotação orçamentária e extra orçamentária;
c) outras receitas próprias.

§ 2º Os recursos do FUNDES serão aplicados nos Planos de Fomento, dentre as
diretrizes propostas pela SEMA, e na execução das ações delegadas por esta à
Agência de Desenvolvimento do Amapá, na forma do Art. 4º desta Lei.
§ 3º O saldo positivo do FUNDES apurado em balanço, no final de cada exercício
fiscal, será transferido para o exercício seguinte a seu crédito.
Art. 6º Passa a integrar a estrutura básica da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, a Coordenadoria Estadual do Meio Ambiente - CEMA, com sua
estrutura, competência, os bens que lhe são destinados, sua dotação
orçamentária e quadro de pessoal, observado o disposto no anexo III, desta Lei,
passando a denominar-se Coordenação do Meio Ambiente - COORDEMA.
Art. 7º Passa a integrar a estrutura básica organizacional da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, o Departamento de Ciência e Tecnologia - DECT, integrante
da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, com o
patrimônio que lhe é destinado, sua dotação orçamentária e seu quadro de
pessoal, mantidas sua competência e atuais atribuições.
Art. 8º O Instituto de Estudos e Pesquisas do Amapá - IEPA, vinculado à
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, passa a
ser vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, mantida a sua natureza,
estrutura, patrimônio e quadro de pessoal.
Art. 9º Passa a integrar a estrutura básica organizacional da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Amapá - ADAP, o Departamento de Turismo DETUR, integrante da Coordenadoria de Estado de Indústria, Comércio e
Turismo - CEICT, com os bens que lhe são destinados, seu quadro de pessoal,
dotação orçamentária, mantidas a sua competência e atuais atribuições.
Art. 10. A Coordenadoria de Estado da Indústria, Comércio e Turismo - CEICT,
passa a denominar-se Coordenadoria de Estado da Indústria e Comércio - CEIC,
mantida suas atribuições, patrimônio e quadro de pessoal, observado o disposto
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no artigo 9º, desta Lei.
Art. 11. Fica extinta a Secretaria de Estado do Governo, sendo transferidos os
bens que lhe são destinados; sua estrutura organizacional; dotação orçamentária
e quadro de pessoal, para o Gabinete do Governador, podendo o Chefe do
Poder Executivo readaptá-los por Decreto.
Art. 12. Fica extinta a Companhia de Desenvolvimento do Amapá- CODAP,
passando o saldo ativo, após a sua liquidação, correspondente às ações de
propriedade do Estado do Amapá, a ser incorporado à Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Amapá - ADAP.
Parágrafo único. O Governador do Estado do Amapá determinará a liquidação
da Companhia
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de Desenvolvimento do Amapá - CODAP, até 30 dias após a publicação desta
Lei.
Art. 13. Ficam alteradas as alíneas a, b, c, e d, inciso I, e alínea c, do inciso III do
Art. 11, do Decreto (N) nº 0285, de 18 de dezembro de 1991, que passam a ter
a seguinte redação:
“Art. 11. A estrutura básica do Poder Executivo é a seguinte: I - Órgãos da
Administração Pública Direta:
a) órgãos auxiliares e de assessoramento direto ao Governador: 1 - Gabinete do
Governador;
2 - Casa Militar;
3 - Gabinete do Vice- Governador; 4 - Procuradoria Geral do Estado; 5 - Auditoria

Geral do Estado;
6 - Defensoria Pública do Estado; 7 - Polícia Militar;
8 - Corpo de Bombeiros Militar;
9 - Conselho de Desenvolvimento Sustentável.

b) ...................................omissis .......................................
1º ....................................omissis........................................
2º órgãos de natureza executiva:
1 - Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento; 2 - Secretaria de
Estado da Educação e Cultura;
3 - Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública; 4 - Secretaria de Estado
de Obras e Serviços Públicos; 5 - Secretaria de Estado da Saúde;
6 - Secretaria de Estado do Trabalho e da Cidadania; 7 - Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.
c) - Coordenadorias Estaduais
- Coordenadoria de Estado da Indústria e Comércio
d) - órgãos Autônomos
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- Departamento Estadual de Trânsito;
- Departamento de Estradas de Rodagem;
- Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amapá. III -

.......................... omissis .............................
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- Companhia de água e Esgoto do Amapá;
- Companhia de Eletricidade do Amapá.

............................................................................................”
Art. 14. Ao Gabinete do Governador compete coordenar as políticas
administrativas para garantir a realização das diretrizes e execução das metas
definidas pelo Governador às demais Secretarias e órgãos da Administração
Direta, assessorar diretamente o Governador nas suas representações sociais
com a sociedade civil, bem como com as outras Unidades da Federação, além
de outras que lhe forem delegadas.
§ 1º Fica criada a Assessoria Internacional na estrutura básica organizacional do
Gabinete do Governador, em nível de assessoramento, composta de 2 (dois)
titulares nomeados em comissão, símbolo CDS-2.
§ 2º As atribuições da Assessoria Internacional serão regulamentadas por ato do
Governador do Estado.
§ 3º Fica criada na estrutura básica do Gabinete do Governador a Assessoria para
a Juventude.
§ 4º Compete à Assessoria para a Juventude propor e coordenar as políticas
relativas à infância, à adolescência e à juventude, principalmente as referentes à
saúde, à segurança, à profissionalização, à educação, à cultura, ao desporto e ao
lazer, como também as relativas à sociabilidade e recuperação de menores
carentes ou em situação irregular.
Art. 15. À Casa Militar compete dirigir, coordenar e controlar o serviço de
segurança pessoal do Governador, Vice-Governador e seus familiares, como
também do Palácio Governamental e das residências oficiais do Governador e
Vice-Governador; assessorar diretamente o Governador, bem como exercer
outras atribuições que lhe forem delegadas.
Art. 16. A dotação orçamentária da Secretaria de Estado do Governo será
adicionada à dotação orçamentária destinada ao Gabinete do Governador.
Art. 17. Ficam criados os cargos de Direção Superior e os de Direção
Intermediária da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Amapá, na forma do Anexo I, desta Lei.
Art. 18. Ficam criados e recodificados os cargos de Direção Superior no Gabinete
do Governador, na forma do Anexo II, desta Lei.
Art. 19. Ficam criados os cargos de direção superior e direção intermediária no
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quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria de Estado de
Educação e Cultura, e da Secretaria de Estado da Administração, na forma do
Anexo III, desta Lei.
Art. 20. Ficam extintos, no âmbito da Administração Direta do Estado do Amapá,
os cargos constantes do Anexo IV, desta Lei.
Art. 21. Fica autorizado o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar no
orçamento anual vigente, para formação da dotação orçamentária da Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, no exercício fiscal de 1996, sem prejuízo do limite
autorizado estabelecido na lei orçamentária em vigor.
Art. 22. O Governador do Estado do Amapá baixará os regulamentos e
regimentos internos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do
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Amapá, do Fundo Especial Estadual de Desenvolvimento Sustentável, do
Conselho de Desenvolvimento Sustentável, e da Assessoria Internacional e da
Assessoria para a Juventude, no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da
publicação desta Lei.
Art. 23. Ficam revogadas as disposições em contrário. Art. 24. Esta Lei entra em
vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 09 de abril de 1996.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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1997

Referente ao Projeto de Lei nº
0091/96-AL
LEI Nº 0363, DE 12 DE SETEMBRO DE 1997
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1647, de 15.09.97 Autor: Deputado
Lucas Barreto
Institui o “Selo Verde” e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído o Selo Verde, certificado de qualidade ambiental a ser
conferido pela SEMA
– Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia a Empresas,
entidades e produtores com sede no Estado do Amapá, que desenvolvam suas
atividades em estrita observância às normas da Legislação ambiental em vigor.
Art. 2º As empresas, entidades e produtores deverão candidatar-se junto à SEMA
para a obtenção da competente autorização do Selo Verde, que será concedida
por prazo determinado e cassada sempre que transgredidas, pelo beneficiário,
as normas ambientais em vigor.
§ 1º A autorização de uso do Selo Verde será concedida por uma Comissão
Técnica designada pelo Secretário da SEMA, a qual terá obrigatoriamente um
representante de entidade ambientalista não governamental.
§ 2º A Comissão Técnica deverá considerar, na emissão de seu parecer para a
concessão ou não do Selo Verde, dentre outros requisitos, o controle efetivo da
poluição e degradação ambiental, a conservação dos recursos naturais,
utilização de material reciclável, destino e tratamento adequado dos resíduos e
efluentes, a não utilização de biocidas, agrotóxicos, produtos e substâncias
químicas e biológicas prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, a conservação
adequada do solo, água e ar, ações de reflorestamento nativo, e a participação
da empresa, entidade ou produtor em programa de educação, recuperação e
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preservação ambiental.
Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta Lei, mediante proposta do
Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
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Macapá - AP, 12 de setembro de 1997.
ANTÔNIO ILDEGARDO GOMES DE ALENCAR
Governador em exercício
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Referente ao Projeto de Lei nº 0024/97-GEA.
LEI Nº 0387, DE 09 DE DEZEMBRO DE 1997
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1706, de 10.12.97 Auto: Poder Executivo
Dá nova redação ao Art. 6º, da Lei nº 0165, de 18 de agosto de 1994, que dispõe
sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Art. 6º, da Lei 0165, de 18 de agosto de 1994, passa a ter a seguinte
redação:
“Art. 6º O Conselho Estadual do Meio Ambiente será composto pelos
representantes dos órgãos e entidades abaixo, os quais indicarão um membro
e o seu respectivo suplente, dentre brasileiros natos, que serão nomeados por
Ato do Executivo Estadual”.
- Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMA.
- Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento – SEAF.
- Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINF.
- Secretaria de Estado da Saúde - SESA.
- Secretaria de Estado da Educação - SEED.
- Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -

IBAMA.
- Assembleia Legislativa do Estado do Amapá.
- Grupo de Trabalho Amazônico - GTA.
- Fundação Nacional do Índio - FUNAI.
- Procuradoria Geral de Justiça.
- Federação dos Pescadores do Amapá - FEPAP.
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- Ordem dos Advogados do Brasil Seção do Amapá.
- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
- Associação dos Engenheiros Agrônomos do Amapá - AEATA.
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- Federação das Indústrias do Amapá - FIAP.
- Universidade Federal do Amapá - UNIFAP.
- Associação dos Engenheiros Florestais do Amapá - AEFA.
- Central Única dos Trabalhadores - CUT.
- Conselho de Associação de Moradores - COAM.
- Associação dos Povos Indígenas do Oiapoque - APIO.
- Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES.
- Comissão Pastoral da Terra - CPT/AP.
- Movimento Verde Vivo - MVV.
- União dos Negros do Amapá - UNA
- Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado do Amapá”.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Macapá - AP, 09 de dezembro
de 1997. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0039/97-AL
LEI Nº 0388, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1708, de 12.12.97 Autor: Deputada
Janete Capiberibe
Dispõe sobre os instrumentos de controle do acesso à biodiversidade do Estado
do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Incumbe ao Poder Executivo preservar a diversidade, a integridade e a
utilização sustentável dos recursos genéticos localizados no Estado do Amapá e
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético,
atendidos os seguintes princípios:
I - inalienabilidade dos direitos sobre a diversidade biológica e sobre os recursos

genéticos existentes no território do Estado do Amapá;
II - participação das comunidades locais e dos povos indígenas nas decisões que

tenham por objetivo o acesso aos recursos genéticos nas áreas que ocupam;
III - participação das comunidades locais e dos povos indígenas nos benefícios

econômicos e sociais decorrentes dos trabalhos de acesso a recursos genéticos
localizados no Estado do Amapá;
IV -

proteção e incentivo à diversidade cultural, valorizando-se os
conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais sobre a
conservação, uso, manejo e aproveitamento da diversidade biológica e genética.
Art. 2º O controle e a fiscalização do acesso aos recursos genéticos visam à
proteção, à conservação e à utilização sustentável do patrimônio natural do
Estado do Amapá, aplicando-se as disposições desta Lei a todas as pessoas
físicas e jurídicas que extraiam, usem, aproveitem, armazenem, comercializem,
liberem ou introduzam recursos genéticos no Estado do Amapá.
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Art. 3º Esta Lei aplica-se aos recursos biológicos e genéticos continentais,
costeiros, marítimos e insulares presentes no Estado do Amapá.
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Art. 4º Esta Lei não se aplica:
I - ao todo, a suas partes e aos componentes genéticos dos seres humanos;
II - ao intercâmbio de recursos biológicos realizado pelas comunidades locais e

pelos povos indígenas, entre si, para seus próprios fins e baseados em sua
prática costumeira.
CAPÍTULO II
Das Atribuições Institucionais
Art. 5º Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, o Poder Executivo
deverá:
I - criar comissão composta por representantes do Governo Estadual, dos

municípios, da comunidade científica e de organizações não governamentais,
com o objetivo de coordenar, avaliar e assegurar o desenvolvimento das
atividades de preservação da diversidade e da integridade do patrimônio
genético do Estado do Amapá, valendo-se da colaboração das empresas
privadas;
II - elaborar as diretrizes técnicas e cientificas para o estabelecimento de

prioridades para a conservação de ecossistemas, espécies e genes, baseadas em
fatores como o endemismo, a riqueza e o inter-relacionamento de espécies e
seu valor ecológico e, ainda, nas possibilidades de gestão sustentável;
III - desenvolver planos, estratégias e políticas para conservar a diversidade

biológica e assegurar que o uso dos seus elementos seja sustentável;
IV - estimular a criação e o fortalecimento de unidades de conservação, a fim de

conservar espécies, habitats, ecossistemas representativos e a variabilidade
genética dentro das espécies; e,
V- capacitar pessoal para proteger, estudar e usar a biodiversidade;
CAPÍTULO III
DO ACESSO AOS RECURSOS GENÉTICOS
Art. 6º Os trabalhos de levantamento e de coleta de recursos da diversidade
biológica realizados no território do Estado do Amapá deverão ser previamente
autorizados pela autoridade competente, após apresentação de requerimento
pela pessoa física ou jurídica solicitante, onde constem, pelo menos:
I - informação detalhada e especificada para a pesquisa dos recursos a que

deseja ter acesso, incluindo seus usos atuais e potenciais, sua sustentabilidade e
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os riscos que possam decorrer do acesso;
II - descrição circunstanciada dos métodos, técnicas, sistemas de coleta e

instrumentos a serem utilizados;
III - localização precisa das áreas de acesso aos recursos;
IV - indicação do destino do material coletado e seu provável uso posterior.

Art. 7º Os trabalhos referidos no artigo anterior deverão, obrigatoriamente,
contar com o acompanhamento de instituição técnico-científica brasileira de
reconhecido conceito na área objeto de pesquisa, especialmente designada para
tal pela autoridade competente.

242

Parágrafo único. A instituição designada responde solidariamente pelo
cumprimento das obrigações assumidas pela pessoa física ou jurídica autorizada
ao desenvolvimento dos trabalhos.
Art. 8º A autorização emitida pela autoridade competente deverá conter, além
das informações prestadas pelo solicitante, todas as demais obrigações a serem
cumpridas, destacando-se:
I - submissão a todas as demais normas nacionais, em especial as de controle

sanitário, de biossegurança, de proteção do meio ambiente e aduaneiras;
II - garantia de participação estadual e nacional nos benefícios econômicos,

sociais e ambientais dos produtos e processos obtidos pelo uso dos recursos
genéticos encontrados no território do Estado do Amapá;
III - garantia do depósito obrigatório de um espécime de cada recurso genético

acessado;
IV - asseguração às comunidades tradicionais, indígenas, entre outras, da

remuneração por acesso aos direitos intelectuais coletivos, que se darão na
forma especificada no contrato de acesso, sem que isso represente qualquer tipo
de transferência sobre o controle do conhecimento.
Art. 9º Caberá à autoridade competente, em conjunto com a instituição
designada para o acompanhamento dos trabalhos autorizados, acompanhar o
cumprimento dos termos da autorização e, particularmente, assegurar que:
I - o acesso seja feito exclusivamente às espécies autorizadas;
II - sejam conservadas as condições ambientais da região onde se desenvolvem

os trabalhos; III - haja permanentemente a participação direta de um especialista
da instituição supervisora;
IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do destino das

amostras coletadas;
V - tenha sido entregue um espécime da amostra coletada para ser conservado

ex situ.
Parágrafo único. A autoridade competente poderá adicionalmente, caso julgue
necessário, exigir a apresentação do estudo de impacto ambiental decorrente
dos trabalhos a serem desenvolvidos.
Art. 10. As pessoas físicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver trabalhos de
acesso aos recursos genéticos brasileiros ficam obrigadas a comunicar às
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autoridades competentes quaisquer informações referentes ao transporte de
espécimes coletados, sendo também responsáveis civil, penal e
administrativamente pelo inadequado uso ou manuseio de tais espécimes e
pelos efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da diversidade
biológica.
Art. 11. A autorização para acesso aos recursos genéticos não implica
autorização para sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previamente
solicitada e justificada à autoridade competente.
Art. 12. É ilegal o uso de recursos genéticos com fins de pesquisa, conservação
ou aplicação industrial ou comercial que não conte com o respectivo certificado
de acesso.
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Art. 13. Não se reconhecerão direitos sobre recursos genéticos obtidos ou
utilizados em descumprimento desta Lei, nexo se considerando válidos títulos
de propriedade intelectual ou similares sobre tais recursos ou sobre produtos
ou processos resultantes do acesso em tais condições.
Art. 14. A introdução de espécimes e de recursos genéticos no Território do
Estado do Amapá dependerá de prévia autorização e obedecerá às seguintes
diretrizes:
I - A introdução de um espécime exótico só será admitida se dela se puderem

esperar benefícios evidentes e bem definidos para as comunidades locais;
II - A introdução de um espécime exótico só será admitida se não houver

tecnologia adequada para utilização de espécies nativas para o mesmo fim, e
para auxiliar na preservação de espécies nativas;
III - Nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente introduzido em

qualquer habitat natural, entendendo-se como tal aquele que não tenha sido
alterado pelo homem, sem os prévios estudos de impacto ambiental;
IV - Nenhum espécime exótico poderá ser introduzido em habitats seminaturais,

exceto quando a operação houver sido submetida a prévio estudo de impacto
ambiental;
V - A introdução de espécimes exóticos em habitats altamente modificados só

poderá ocorrer após os seus efeitos sobre os habitats naturais e seminaturais
terem sido avaliados por meio de prévio estudo de impacto ambiental.
CAPÍTULO IV
DO DESENVOLVIMENTO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
Art. 15. O Poder Público promoverá e apoiará o desenvolvimento de tecnologias
nacionais sustentáveis para o uso e melhoramento de espécies, estirpes e
variedades autóctones e dará prioridade aos usos e práticas tradicionais dentro
dos territórios das comunidades locais, de acordo com suas aspirações.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Poder Público promoverá o
levantamento e avaliação das biotecnologias tradicionais e locais.
Art. 16. Será permitida a utilização de biotecnologias estrangeiras, sempre e
quando estas se submetam a esta Lei e demais normas sobre biossegurança, e
a empresa pretendente assuma integralmente a responsabilidade por qualquer
dano que possa acarretar à saúde, ao meio ambiente ou às culturas locais, no
presente e no futuro.
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CAPÍTULO V
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Art. 17. O Poder Executivo estabelecerá em regulamento o sistema de sanções
administrativas que se aplicarão aos infratores desta Lei, entre as seguintes:
I - admoestação por escrito;
II - apreensão preventiva do recurso coletado, assim como de materiais e

equipamentos utilizados na ação irregular;
III - multa diária cumulativa;
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IV - suspensão da permissão ou licença para acesso ao recurso; V - revogação da

permissão à licença para acesso ao recurso;
VI - apreensão definitiva do recurso coletado, dos materiais e equipamentos
utilizados na ação irregular.
Parágrafo único. As sanções estabelecidas neste artigo serão aplicadas sem
prejuízo de ações civis ou penais cabíveis.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Finais
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 19. Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 10 de dezembro
de 1997. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0033/97-GEA
LEI Nº 0392, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1997
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1708, de 12.12.97 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS do Rio
Iratapuru, nos Município de Laranjal do Jari, Mazagão e Amapari, no Estado do
Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada a Reserva de Desenvolvimento Sustentável - RDS do Rio
Iratapuru, situada nos Municípios de Laranjal do Jari, Mazagão e Amapari, no
Estado do Amapá, com o objetivo de promover a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade.
Art. 2º. A RDS do Rio Iratapuru, com 806.184 ha (oitocentos e seis mil e cento e
oitenta e quatro hectares), possui a seguinte delimitação geográfica, descrita
com base nas Imagens do Landsat
- TM5, Órbita/Ponto 226/60, adquiridas em 04.08.85 e 11.07.88, Composição
Colorida, Bandas 3, 4 e 5; Mapa 1:250.000 e Memorial Descritivo da Gleba
Iratapuru, elaborado pelo Instituto de Terras do Amapá – TERRAP; Decreto N.º
87.092, de 12 de abril de 1992, que cria a Estação Ecológica do Jari; e Decreto de
23 de Maio de 1996, que homologa a demarcação administrativa da Terra
Indígena Waiãpi. NORTE: iniciando no Ponto 01 de coordenadas geográficas
00º39’10” N e 53º07’15” Wgr., localizado na confluência do Rio Jari com a
margem esquerda da foz do Igarapé Mukuru, próximo à Cachoeira Maripatari e
ao Marco SAT-12, ponto de demarcação sul da Terra Indígena Waiãpi; daí, segue
pela margem esquerda do Igarapé Mukuru, à montante, numa distância de cerca
de 40.000 metros, até encontrar o Ponto 02 de coordenadas geográficas
00º46’00” N e 52º49’25” Wgr., localizado próximo à cabeceira do lgarapé
Mukuru, limítrofe à Terra Indígena Waiãpi; daí segue por uma linha reta, com
azimute de 95º35’09” e distância de cerca de 15.844,00 metros, seguindo
limítrofe à Terra Indígena Waiãpi até encontrar o Ponto 03 de coordenadas
geográficas 00º44’06” N e 52º40’03” Wgr., localizado à margem esquerda do Rio
Iratapuru, próximo ao Marco SAT- l0 da Terra indígena Waiãpi; daí, segue por
uma linha reta, com azimute de 39º36’33” e distância aproximada de 8.000
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metros, seguindo limítrofe à Terra Indígena Waiãpi, até encontrar o Ponto 04 de
coordenadas geográficas 00º47”30” N e 52º39’00” Wgr., localizado nas
cabeceiras de um Igarapé sem denominação, braço direito do Rio Riozinho,
limítrofe à Terra Indígena Waiãpi; daí, segue pelo referido Igarapé, à jusante,
numa distância aproximada de 7.400 metros, até encontrar o Ponto 05 de
coordenadas geográficas 00º50’15” N e 52º35’40” Wgr, localizado na
confluência do Igarapé sem denominação com o Rio Riozinho, próximo ao
Marco SAT- 08, limítrofe à Terra
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Indígena Waiãpi; daí, segue pela margem direita do Rio Riozinho, à jusante,
numa distância de cerca de 11.000 metros, até encontrar o Ponto 06 de
coordenadas geográficas 00º52’42” N e 52º30’24” Wgr., localizado na margem
direita do Rio Riozinho, no cruzamento com a linha imaginária delimitadora da
faixa de fronteira, daí segue pela linha imaginária da faixa de fronteira, numa
distância de cerca de 2.208,00 metros, até encontrar o Ponto 07 de coordenadas
geográficas 00º52’36” N e 52º29’36” Wgr., localizado no ponto de cruzamento
da linha imaginária da faixa de fronteira com a margem esquerda de um Igarapé
sem denominação, braço direito do Rio Riozinho; daí, segue o referido Igarapé,
à montante, numa distância de aproximadamente 14.000,00 metros, até
encontrar o Ponto 08 de coordenadas geográficas 00º45’32” N e 52º26’11” Wgr.,
localizado no limite da Gleba Água Fria, terra de propriedade da União; daí,
segue por uma linha reta, com azimute de 17º30’00”, numa distância de cerca
de 4.200.00 metros, até encontrar o Ponto 09 de coordenadas geográficas
00º47’42” N e 52º25’31” Wgr, localizado nas cabeceiras do Rio Cupixi, no limite
da Gleba Água Fria; daí, segue pela margem direita do Rio Cupixi, à jusante,
numa distância de cerca de 35.000 metros, até encontrar o Ponto 10 de
coordenadas geográficas 00º38’40” N e 52º09’45” Wgr., localizado na
confluência do Rio Cupixi com um Igarapé sem denominação, braço direito do
Rio Cupixi. LESTE: do ponto antes descrito, segue pela margem esquerda do
referido Igarapé, à montante, numa distância de aproximadamente 24.000
metros, até encontrar o Ponto 11 de coordenadas geográficas 00º28’51” N e
52º15’40” Wgr., localizado na margem esquerda do Igarapé sem denominação,
braço direito do Rio Cupixi, defronte ao ponto limite da Gleba Água Fria; daí,
segue por uma linha reta, com azimute de 274º34’36” e distância aproximada de
26.100,00 metros, até encontrar o Ponto 12 de coordenadas geográficas
00º30’00” N e 52º30’00” Wgr.; daí, segue contornando a encosta oriental da
Serra do Iratapuru, percorrendo uma distância aproximada de 31.065 metros, até
encontrar o Ponto 13 de coordenadas geográficas 00º12’15” N e 52º21’09” Wgr.;
daí, continua seguindo a encosta oriental da Serra do Iratapuru, percorrendo
cerca de 9.835 metros, até encontrar o Ponto 14 de coordenadas geográficas
00º15’27” N e 52º29’36” Wgr.; daí, segue acompanhando a encosta oriental da
Serra do Iratapuru, numa distância de aproximadamente 9.465,00 metros, até
encontrar o Ponto 15 de coordenadas geográficas 00º12’21” N e 52º22’00” Wgr.;
daí, segue ainda acompanhando a encosta oriental da referida Serra, inserindo
todos os tributários da margem esquerda do Rio Iratapuru, percorrendo uma
distância aproximada de 8.370 metros, até encontrar o Ponto 16 de coordenadas
geográficas 00º08’52” N e 52º22’22” Wgr., localizado no ponto limítrofe à área
desapropriada pelo Decreto Lei N.º 88.369/83; daí, segue por uma linha reta,
com azimute de 257º4l’47” e distância de 12.025 metros, até encontrar o Ponto
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17 de coordenadas geográficas 00º07’12” N e 52º28’38” Wgr., localizado no
limite da área desapropriada referida; daí, segue por uma linha reta, com azimute
de 146º28’04” numa distância de aproximadamente 37.311,88 metros, passando
pela Linha Imaginária do Equador, Latitude 00º00’00” até encontrar o Ponto 18
de coordenadas geográficas 00º09’27” S e 52ºl7”2l” Wgr., localizado no ponto
limítrofe à área desapropriada citada; daí, segue por uma linha reta, com azimute
de 180º04’19”, seguindo o limite da área desapropriada para o Projeto de
Assentamento Extrativista Maracá III, do INCRA percorrendo uma distância de
cerca de 17.765 metros, até encontrar o Ponto 19 de coordenadas geográficas
00ºl9’49” S e 52ºl7’21” Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de
270º00’00” e distância de cerca de 21.800 metros, até encontrar o Ponto 20 de
coordenadas geográficas 00ºl9’49” S e 52º29’l9” Wgr.; daí, segue por uma linha
reta, com azimute de l80º00’00” e distância de aproximadamente 700 metros,
até encontrar o Ponto 21 de coordenadas geográficas 00º20’12” S e 52º29’l9”
Wgr.; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 270º00’00”, numa distância
de 3.900 metros, até encontrar o Ponto 22 de coordenadas geográficas
00º20’l2” S e 52º31’21” Wgr.; daí, segue
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por uma linha reta, com azimute de 228º00’00” e distância de cerca de 24.300
metros, até encontrar o Ponto 23 de coordenadas geográficas 00º28’50” S e
52º41’07” Wgr., localizado à margem esquerda do Rio Jari, percorrendo uma
distância de aproximadamente 7.000 metros até encontrar o Ponto 24 de
coordenadas geográficas 00º25’18” S e 52º40’3l” Wgr., localizado no ponto limite
com a Estação Ecológica do Jari. OESTE: do ponto antes descrito, segue por uma
linha reta, com azimute de 32º15’00” e distância de aproximadamente 25.900
metros, limítrofe à Estação Ecológica do Jari, até encontrar o Ponto 25 de
coordenadas geográficas 00º15’00” S e 52º31’02” Wgr., localizado na margem
esquerda do Rio Iratapuru, na confluência com o Igarapé Chico Lúcio, próximo
ao Marco 18 da Estação Ecológica do Jari; daí, segue à margem esquerda do Rio
Iratapuru, à montante, percorrendo uma distância de 15.430 metros, limítrofe à
Estação Ecológica do Jari, até encontrar o Ponto 26 de coordenadas geográficas
00º08’33” S e 52º33’15” Wgr., localizado na confluência do Rio Iratapuru com o
Igarapé Amazonas, braço esquerdo do Rio Iratapuru, Marco 17 da Estação
Ecológica do Jari; daí, segue por uma linha reta, com azimute de 270º00’00” numa
distância de 34.000 metros, acompanhando os limites da Estação Ecológica do
Jari, até encontrar o Rio Jari, onde está localizado o Ponto 27 de coordenadas
geográficas 00º08’33” S e 52º50’21” Wgr.; daí, segue pela margem esquerda do
Rio Jari, numa distância de aproximadamente 11.940 metros, acompanhando os
limites da Estação Ecológica do Jari, até encontrar o Ponto 28 de coordenadas
geográficas 00º08’33” S e 52º56’01” Wgr, localizado na margem esquerda do Rio
Jari, Marco 16 da Estação Ecológica do Jari; daí, segue acompanhando a margem
esquerda do Rio Jari, à montante, percorrendo uma distância de
aproximadamente
100.000 metros, até encontrar o Ponto 01, início desta descrição
perimétrica, totalizando
558.559 metros.
Art. 3º. No manejo e gerenciamento da RDS do Rio Iratapuru serão adotados
dentre outros, os seguintes instrumentos e medidas:
I - o Zoneamento Ambiental da Reserva definindo as atividades a serem

permitidas e incentivadas em cada zona, bem como as que deverão ser
restringidas ou proibidas, regulamentado pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente - COEMA;
II - o Plano de Manejo da Reserva, contendo as ações estratégicas destinadas ao

cumprimento dos objetivos de manejo da unidade, em termos de programas e
projetos integrados, elaborado com a participação dos diversos segmentos
sociais interessados e estimulados;
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III - Cooperação interinstitucional para promover a pesquisa científica, práticas

produtivas sustentáveis, educação ambiental, trabalho voluntário, apoio privado
e outras atividades que contribuam para a implantação da Reserva, observado o
Plano de Manejo;
IV - Controle do acesso aos recursos genéticos e proteção do conhecimento das

populações tradicionais sobre a biodiversidade / biossegurança;
V - Equidade no rateio dos benefícios do uso da biodiversidade, inclusive aqueles

resultantes da biotecnologia.
VI - Licenciamento Ambiental e Cadastro de Moradores.
VII - Estabelecimento de diretrizes, normas e critérios de conservação dos

recursos naturais existentes na área da Reserva.
Art. 4º. Na RDS do Rio Iratapuru ficam proibidas:
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I - a implantação de atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar

mananciais de água, provocar erosão ou assoreamento das coleções hídricas;
II - o exercício de atividades que impliquem em dano à biodiversidade em

especial da fauna e flora;
III - outras atividades em desacordo com o zoneamento ambiental e plano de

manejo. Art. 5º. Do manejo e gerenciamento da RDS do Rio Iratapuru:
I - todos os atores sociais envolvidos direta e indiretamente no processo de

criação e implantação da Reserva são responsáveis pelo seu manejo e
gerenciamento, em particular, os moradores;
II - o manejo e gerenciamento da Reserva deverá obedecer às seguintes

diretrizes:
• planejamento participativo;
• ações integradas e;
• legitimidade do processo.

Art. 6º. A RDS do Rio Iratapuru será gerenciada por um Conselho, a ser criado
por ato do Governador do Estado do Amapá, e assim constituído:
• 01 Representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e

Tecnologia - SEMA, a ser indicado pelo seu titular;
• 01 Representante do Instituto de Terras do Amapá - TERRAP, a ser indicado

pelo seu titular;
• 01 Representante do Instituto de Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP,

a ser indicado pelo seu titular;
• 01 Representante da Prefeitura Municipal de Laranjal do Jari - PMLJ a ser

indicado pelo Prefeito Municipal;
• 01 Representante da Câmara Municipal de Laranjal do Jari, a ser indicado pelo

seu Presidente;
• 01 Representante do Ministério Público Estadual;
• 06 Representantes de diferentes Organizações Não-Governamentais de

Extrativistas do Sul do Estado do Amapá.
Art. 7º. Ficam atribuídas as seguintes competências institucionais:
I - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia - SEMA:

Responsável pela coordenação do processo de elaboração do Zoneamento
254

Ambiental e Plano de Manejo da Reserva, bem como pelo Licenciamento
Ambiental competente.
II - Instituto de Terras do Amapá - TERRAP: Responsável pelo processo de

demarcação administrativa e regularização da ocupação das terras, bem como
pelo controle do cadastro de moradores da Reserva.
III - Conselho de Gestão da RDS do Rio Iratapuru: Responsável pela análise e

deliberação de todas as matérias pertinentes à Reserva;
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Art. 8º. O Poder Executivo promoverá e estimulará o fortalecimento das
atividades cujas características são reconhecidas como de relevante contribuição
à sustentabilidade do desenvolvimento da RDS do Rio Iratapuru, cabendo ações
e medidas prioritárias no âmbito normativo, institucional e de monitoramento
ambiental, nos limites de sua competência.
Art. 9º. As instituições nominadas no artigo 6º desta Lei, integrantes do Poder
Executivo Estadual poderão firmar contratos, convênios e demais acordos com
instituições públicas, privadas e não- governamentais, de modo a garantir os
pressupostos da categoria de manejo da Reserva, em particular o direito à
melhoria da qualidade de vida das famílias extrativistas do sul do Estado do
Amapá.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 11. Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 11 de dezembro
de 1997. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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1998

Referente ao Projeto de Lei nº
0018/98-GEA
LEI Nº 0431, DE 15 DE SETEMBRO DE 1998
Publicada no Diário Oficial nº 1891, de 15.09.98 Autor: Poder Executivo
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú, no
Município de Macapá, Estado do Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada a Área de Proteção Ambiental do Rio Curiaú (APA do Rio
Curiaú), situada no Município de Macapá, Estado do Amapá, com o objetivo de
proteger e conservar os recursos naturais ali existentes, visando a melhoria da
qualidade de vida das comunidades tradicionais residentes no local.
Art. 2º. A APA do Rio Curiaú possui a seguinte delimitação geográfica, descrita
com base nas folhas NA-22-Y-D-VI e NA-22-Z-C-IV, de escala 1: 100.000 do IBGE
e respectivos marcos alocados por determinação geodésica no datum WGS-84
e transposição para o datum SAD-69: Inicia no Ponto 01, localizado na foz do
Rio Curiaú, de coordenadas geográficas 00º 06` 13 “N e 51º 00` 37` WGr; desse
ponto segue por linha reta, com azimute de 270º, percorrendo uma distância de
aproximadamente 4,72 Km, até encontrar o Ponto 02 (Marco - GEA 0183), de
coordenadas geográficas 00º 06` 07` N e 51º 03` 18` WGr; desse ponto, continua
seguindo em linha reta, com azimute de 270º, percorrendo uma distância de
cerca de 7,37 Km, até encontrar o Km 6,9 da BR-210, onde está situado o Ponto
03 (Marco - GEA 0176), de coordenadas geográficas 00º 05` 58` N e 51º 07` 17`
WGr; desse ponto, segue rumo norte pela margem direita da BR-210,
percorrendo uma distância de aproximadamente 1,92 Km, até encontrar o Ponto
04, situado no cruzamento do Km 8,8 da BR-210 com o Km 19,8 da Estrada de
Ferro do Amapá, de coordenadas geográficas 00º 06` 53` N e 51º 07` 46` WGr;
desse ponto, segue rumo Norte, acompanhando a margem direita da Estrada de
Ferro do Amapá, percorrendo aproximadamente 17,37 Km, até encontrar a
Estrada Vicinal do Km 25,0 da BR-210, próximo ao Km 33,8 da Estrada de Ferro
do Amapá, onde está situado o Ponto 05 (Marco - GEA 0197), de coordenadas
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00º 14` 17` N e 51º 05` 42` WGr; desse ponto segue pela margem direita da
Estrada Vicinal do Km 25,0 da BR-210, seguindo cerca de 10,7 Km, até encontrar
o cruzamento com a Estrada Estadual AP-070, onde está situado o Ponto 06
(Marco - GEA 0163), de coordenadas geográficas 00º 13` 00` N e 51º 01`
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06` WGr; desse ponto, segue pela nascente principal do curso d`água
denominado Igarapé do Fugitivo, percorrendo a margem direita desse curso
d`água, até encontrar sua foz, onde está situado o Ponto 07, de coordenadas
geográficas 00º 09` 25` N e 50º 56` 54` WGr; desse ponto, segue pela linha de
costa, na direção sudoeste, até encontrar a foz do Rio Curiaú, onde está situado
o Ponto 01, início dessa descrição, totalizando uma área de 21.676 hectares e
um perímetro de 47.342 Km.
Art. 3º. Na implantação e manejo da APA do Rio Curiaú serão adotadas entre
outras, as seguintes medidas:
I - O Zoneamento Ambiental, definindo, ainda, o uso de cada zona, bem como

as atividades que deverão ser restringidas ou proibidas, regulamentadas pelo
Conselho Estadual do Meio Ambiente - COEMA;
II - O Plano de Gestão, contendo as ações estratégicas destinadas ao

cumprimento dos objetivos da unidade, elaborado em consonância com o
Zoneamento Ambiental e com a participação das comunidades locais e outros
segmentos sociais interessados e estimulados;
III - O Licenciamento Ambiental; IV - O Cadastro de Moradores; V - A Educação

Ambiental;
VI - A Fiscalização Ambiental.
Parágrafo único. Compete ao Órgão Estadual de Meio Ambiente a execução das
medidas acima discriminadas.
Art. 4º. Na APA do Rio Curiaú ficam proibidas:
I - Atividades potencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água;
II - Atividades que impliquem em derrubada ou queima da vegetação nativa;
III - Derrame ou disposição inadequada de lixo ou resíduos sólidos.
Parágrafo único. Fica reservada aos moradores, devidamente cadastrados, a
utilização racional dos recursos naturais locais, quando assim definido no
Zoneamento Ambiental e respectivo Plano de Gestão.
Art. 5º. A implantação de loteamentos, projetos residenciais e outras atividades
que envolvam infraestrutura física no interior da APA do Rio Curiaú, além do
cumprimento das normas municipais e estaduais cabíveis, dependerá de
licenciamento prévio do Órgão Estadual de Meio Ambiente, que somente
poderá concedê-la após ouvido o Conselho de Gestão da Unidade.
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Art. 6º. Do Gerenciamento da APA do Rio Curiaú:
I - Todos os envolvidos direta e indiretamente com a APA do Rio Curiaú são

responsáveis pelo seu gerenciamento, em especial, as comunidades residentes;
II - O gerenciamento deverá obedecer às seguintes diretrizes:

¨ Planejamento participativo e integrado;
¨ Respeito às diferenças de ideias e posicionamentos;
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Legitimidade e solidariedade nas ações.
Art. 7º. A APA do Rio Curiaú será gerenciada por um Conselho (Conselho de
Gestão da APA do Rio Curiaú), a ser instituído com apoio do Órgão Estadual de
Meio Ambiente e assim constituído:
¨ 01 representante do Órgão Estadual do Meio Ambiente;
¨ 01 representante do Órgão Estadual da Cultura;
¨ 01 representante de cada uma das diferentes comunidades residentes;
¨ 01 representante da Prefeitura Municipal de Macapá;
¨ 01 representante da Câmara Municipal de Macapá;
¨ 01 representante da União dos Negros do Amapá;
¨ 01 representante do Grupo de Mulheres do Curiaú;
¨ 01 representante do Grupo de Jovens do Curiaú.
Art. 8º. A APA do Rio Curiaú será supervisionada, administrada e fiscalizada pelo
Órgão Estadual de Meio Ambiente, com a colaboração das demais autoridades
federais, estaduais e municipais pertinentes, bem como com as Organizações
não-governamentais locais.
Parágrafo único. Visando a consecução dos objetivos previstos para a APA do
Rio Curiaú, o Governo do Estado do Amapá poderá firmar convênios e acordos
com órgãos e entidades públicas ou privadas, sem juízo de sua competência de
supervisão e fiscalização.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os Decretos (E)
nºs 0024, de 20 de fevereiro de 1990; 0038, de 29 de março de 1990 e 1417, de
28 de setembro de 1992.

Macapá - AP, 15 de Setembro
de 1998. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei n° 0035/98-AL
LEI Nº 0441, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1998
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 1960, de 29.12.98 Autor: Deputada
Janete Capiberibe
Cria, no âmbito do Estado do Amapá, o Programa da Agenda 21, com a
finalidade de normatizar, facilitar e integrar as ações necessárias ao
planejamento sócio-econômico- ambiental participativo e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Poder Executivo fica autorizado a criar, no âmbito do Estado do Amapá,
o Programa da Agenda 21 Amapá, com a finalidade de normatizar, facilitar e
integrar as ações necessárias ao planejamento sócio-econômico-ambiental
participativo.
Parágrafo único. São diretrizes do Programa da Agenda 21 Amapá:
I - respeito aos direitos humanos e cidadania; II - busca da equidade social;
III - sustentabilidade da economia;
IV - valorização das vantagens comparativas do Amapá;
V - desconcentração, descentralização e interiorização da gestão pública

ambiental; VI - participação e parceria na elaboração de projetos.
Art. 2º. Para a execução do Programa da Agenda 21 Amapá, o Poder Executivo
instituirá o “Fórum 21”, cujo estatuto e regimento serão definidos em decreto.
§ 1º A composição do “Fórum 21” será paritária entre os membros da
administração pública e da sociedade civil.
§ 2º As atividades dos membros do “Fórum 21” serão exercidas a título gratuito.
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§ 3º São atribuições do “Fórum 21”. I - VETADO.
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II - propor grupos de trabalhos temáticos;
III - fornecer subsídios à Assembleia Legislativa e ao Executivo Estadual na

formulação de políticas em consonância com as orientações do Conselho
Estadual do Meio Ambiente;
IV - sugerir alocação de recursos;
V - encaminhar e divulgar relatórios de suas atividades; VI - acompanhar

auditorias.
Art. 3º. Para apoiar as atividades do “Fórum 21”, o Poder Executivo efetuará um
levantamento das estruturas estaduais – recursos humanos, físicos e materiais e
o que mais se fizer necessário.
§ 1º O Poder Executivo elaborará um banco de dados sócio-econômicoambientais, a partir dos resultados deste levantamento.
§ 2º Será garantido, aos membros do “Fórum 21”, o acesso à base de dados
oficiais relativos às questões sócio-econômico-ambientais.
Art. 4º. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se:
I - Grupos de Trabalhos Temáticos: criados para pesquisar, fiscalizar e verificar

temas, ações e procedimentos específicos a uma dada área do Estado,
discutindo ou hierarquizando diretrizes e resoluções sobre políticas setoriais e
obras para todo o Estado, orientando a discussão da Agenda 21.
II - Banco de Dados Sócio-Econômico-Ambientais: conjunto de informações

estatísticas e geográficas e de registros administrativos para auxiliar o
planejamento da Agenda 21.
III - Planejamento Participativo: processo de debates públicos na formulação de

políticas públicas, plano de ação, orçamento e estratégias.
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta)
dias, contados a partir da sua publicação.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 7º. Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 28 de dezembro
de 1998. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
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Governador
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1999

Referente ao Projeto de Lei nº
0019/99-AL
LEI Nº 0455, DE 22 DE JULHO DE 1999
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 2099, de 23/07/1999 Autor: Deputado
Manoel Brasil
(Revogada pela Lei nº 0835, de 27.05.2004)
Dispõe sobre delimitação e tombamento das áreas de ressaca localizadas no
Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Governo do Amapá obrigado a delimitar e a fazer o tombamento
das áreas de ressaca localizadas no Estado do Amapá, com a finalidade de
preservar o valor paisagístico e a proteção do meio ambiente.
Parágrafo único. As áreas protegidas deverão privilegiar as ressacas localizadas
nas áreas municipais urbanas, com a delimitação iniciando-se pela Lagoa dos
Índios, no Município de Macapá.
Art. 2º. A contar da publicação desta Lei, e o consequente tombamento das áreas
de ressaca localizadas no Estado, ficam proibidas:
I - A implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras,

assim como qualquer outro empreendimento degradador do meio ambiente;
II - A realização de obras de terraplanagem, aterramentos, loteamento e abertura

de canais em qualquer situação, exceto em casos de prevenção e degradações
ambientais provenientes de erosão ou assoreamento naturais;
III - O uso de biocidas, pesticidas, quando indiscriminados, ou em desacordo com

as normas ou recomendações técnicas dentro do padrão oficial;
IV - Utilização como depósito de lixo;
V - O exercício de atividades que ameacem extinguir as espécies bióticas

regionais.
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Art. 3º. Toda e qualquer atividade lesiva ou em desacordo ao disposto nesta Lei
sujeitará aos infratores sanções administrativas, com aplicação de multas diárias
e progressivas, independentes de restauração aos danos causados, aplicados
pelos órgãos estaduais de fiscalização e proteção do meio ambiente.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação. Art. 5º. Revogam-se as disposições
em contrário.

Macapá - AP, 22 de julho de 1999.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0068/99-AL
LEI Nº 0475, DE 28 DE SETEMBRO DE 1999
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 2145, de 29.09.99 Autor: Deputado
Jorge Salomão
Autoriza o Poder Executivo a criar a Universidade Estadual do Meio Ambiente e
do Desenvolvimento Sustentável do Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar a Universidade Estadual do Meio
Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável do Amapá.
Art. 2º. A regulamentação institucional do assunto de que trata esta Lei se dará
através de Atos do Poder Executivo.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 4º. Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 28 de setembro 1999.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0113/99-AL
LEI Nº 0485, DE 03 DE DEZEMBRO DE 1999
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 2187, de 03.12.99 Autor: Deputado Fran
Júnior
Institui as auditorias ambientais e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Para os efeitos desta Lei denomina-se auditoria ambiental a realização
de avaliações e estudos destinados a determinar:
I - os níveis efetivos ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental

provocados por atividades de pessoas físicas ou jurídicas;
II - as condições de operação e de manutenção dos equipamentos e sistemas de

controle de poluição;
III - as medidas a serem tomadas para restaurar o meio ambiente e proteger a

saúde humana;
IV - a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas,

rotinas, instalações e equipamentos de proteção do meio ambiente e da saúde
dos trabalhadores.
Art. 2º. Os órgãos governamentais estaduais encarregados da implementação
das políticas de proteção ambiental poderão determinar a realização de
auditorias periódicas ou ocasionais, estabelecendo diretrizes e prazos
específicos.
Parágrafo único. Nos casos de auditorias periódicas, os procedimentos
relacionados à elaboração de diretrizes deverão incluir a consulta à comunidade
afetada.
Art. 3º. As auditorias ambientais serão realizadas às expensas dos responsáveis
pela poluição ou degradação ambiental.
Art. 4º. Sempre que julgarem conveniente para assegurar a idoneidade de
auditoria, os órgãos governamentais poderão determinar que sejam conduzidas
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por equipes técnicas independentes.
§ 1º Nos casos a que se refere o caput deste artigo, as auditorias deverão ser
realizadas preferencialmente por instituições sem fins lucrativos, desde que
asseguradas a capacitação
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técnica, as condições de cumprimento dos prazos e valores globais compatíveis
com aqueles propostos por outras equipes técnicas ou pessoas jurídicas.
§ 2º A omissão ou sonegação de informações relevantes descredenciarão os
responsáveis para a realização de novas auditorias durante o prazo mínimo de
2 (dois) anos, sendo o fato comunicado à Procuradoria-Geral de Justiça.
Art. 5º. Deverão, obrigatoriamente, realizar auditorias ambientais periódicas
anuais as empresas ou atividades de elevado potencial poluidor, entre as quais:
I - as refinarias, oleodutos e terminais de petróleo e seus derivados; II - as
instituições portuárias;
III - as instalações destinadas à estocagem de substâncias tóxicas e perigosas;
IV - as instalações de processamento e de disposição final de resíduos tóxicos ou

perigosos; V - as unidades de geração de energia elétrica a partir de fontes
térmicas e radioativas;
VI - as instalações de tratamento e os sistemas de disposição final de esgotos
domésticos; VII - as indústrias petroquímicas e siderúrgicas;
VIII - as indústrias químicas e metalúrgicas; IX - as empresas mineradoras.
§ 1º Os órgãos governamentais encarregados da implementação das políticas
de controle da poluição definirão as dimensões e características das instalações
relacionadas nos itens VI e VIII do caput deste artigo que, em função de seu
pequeno porte ou potencial poluidor, poderão ser dispensadas da realização de
auditorias periódicas.
§ 2º O intervalo máximo entre auditorias ambientais periódicas será de 1 (um)
ano.
Art. 6º. Sempre que constatadas quaisquer infrações deverão ser realizadas
auditorias trimestrais até a correção das irregularidades, independentemente da
aplicação de penalidades administrativas.
Art. 7º. As diretrizes para a realização de auditorias ambientais em indústrias
poderão incluir, entre outras, avaliações relacionadas aos seguintes aspectos:
I - Impactos sobre o meio ambiente provocados pelas atividades de rotina;
II - Avaliação de riscos de acidentes e dos planos de contingência para evacuação

e proteção dos trabalhadores e da poluição situada na área de influência,
quando necessária;
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III - Atendimento aos regulamentos e normas técnicas em vigor no que se refere

aos aspectos mencionados nos incisos I e II deste artigo;
IV - Alternativas tecnológicas, inclusive de processo industrial, e sistemas de

monitoramento contínuo disponíveis no Brasil e em outros países para a redução
dos níveis de emissão de poluentes;
V - Saúde dos trabalhadores e da população vizinha.
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Art. 8º. Todos os documentos relacionados às auditorias ambientais, incluindo
as diretrizes específicas e o currículo dos técnicos responsáveis por sua realização
serão acessíveis à consulta pública.
Art. 9º. A realização de auditorias ambientais não exime as atividades efetiva ou
potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação ambiental do
atendimento a outros requisitos da legislação em vigor.
Art. 10. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados a partir de sua publicação.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 12. Revogam-se
as disposições em contrário.

Macapá - AP, 03 de dezembro
de 1999. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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2000
Referente ao Projeto de Lei nº
0151/99-AL
LEI Nº 0530, DE 15 DE MAIO DE 2000
Publicada no Diário Oficial do Estado n° 2296, de 15.05.00 (Veto parcial ao Art.
3º mantido em 07.06.2000)
Autor: Deputado Roberto Góes
Proíbe o armazenamento de rejeitos ou resíduos tóxicos ou perigosos no
território do Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam proibidos o armazenamento, o depósito, a guarda, a manutenção,
o processamento e o transporte, no Estado, de rejeitos ou resíduos tóxicos,
perigosos ou nocivos à saúde ou causadores de poluição ou degradação
ambiental, principalmente quando gerados fora do seu território.
Parágrafo único. O transporte rodoviário, fluvial, marítimo, aéreo e ferroviário
dos materiais a que se refere o caput, dependerá de autorização específica da
Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA – onde a mesma disponibilizará
para o acompanhamento da carga, técnicos especializados do órgão e Polícia
Militar Ambiental.
Art. 2º. O armazenamento, o depósito ou a guarda dos rejeitos ou resíduos
tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde e ao meio ambiente, gerados no Estado,
dependerão da autorização expressa do município receptor e do cumprimento
das exigências por ele impostas, observadas, ainda, as normas legais aplicáveis.
Art. 3º. VETADO.
Art. 4º. Aplicam-se, no que couber, aos infratores desta Lei, as penalidades
previstas no Art. 34 do Decreto - Lei nº 99.274, de 06 de junho de 1990.
Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 6º. Revogam-se
as disposições em contrário.
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Macapá - AP, 15 de maio de 2000.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0101/99-AL
LEI Nº 0532, DE 18 DE MAIO DE 2000
Publicada no Diário Oficial do Estado n° 2300, de 19.05.00 Autor: Deputado
Alexandre Torrinha
Disciplina a participação em concorrências públicas, assim como o acesso a
benefícios e créditos oficiais, de empresas responsáveis por atos de degradação
ambiental.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu, nos
termos do § 8º do Art. 107 da Constituição Estadual e alínea “j” do inciso II do
Art. 19 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, promulgo a seguinte
Lei:
Art. 1º. Ficam as empresas, que comprovadamente sejam responsáveis por
qualquer degradação ao meio ambiente, proibidas de participarem de
concorrências públicas em órgãos da administração direta e indireta, autarquias,
empresas de economia mista nas quais o poder público seja sócio majoritário, e
em fundações mantidas com recursos do Poder Público Estadual.
§ 1º Os órgãos da administração pública direta e indireta, as autarquias, as
empresas de economia mista e as fundações, previstas no artigo 1º desta Lei,
que aceitarem a participação em concorrências públicas ou, permitirem o acesso
a benefícios e créditos oficias, das empresas que cometerem qualquer
degradação ambiental, terão seus responsáveis diretos indiciados na forma da
Lei.
§ 2º Ficam as instituições citadas no § 1º, do artigo 1º desta Lei, obrigadas a
publicarem, no Diário Oficial do Estado, e em pelo menos 01 (um) jornal de
grande circulação, no âmbito do Estado do Amapá, lista das empresas que
tiveram suas propostas, em concorrência pública, rejeitadas na forma desta Lei.
§ 3º Junto com a lista prevista no parágrafo anterior, as instituições terão que
apresentar, nos meios de comunicação supra citados, exposição de motivos
pelos quais as respectivas empresas tenham tido suas propostas rejeitadas.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º. Revogam-se
as disposições em contrário.
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Macapá - AP, 18 de maio de 2000.
Deputado FRAN
JÚNIOR Presidente
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Referente ao Projeto de Lei n. º 0001/00-AL
LEI N. º 0581, DE 21 DE JUNHO DE 2000
Publicada no Diário Oficial do Estado n° 2323, de 21.06.00 Autor: Deputado
Roberto Góes
Dispõe sobre o descarte de pilhas, baterias de telefone celular e de artefatos que
contenham metais pesados em todo território do Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. É vedado o descarte de pilhas, baterias de telefone celular e demais
artefatos que contenham metais pesados, em lixo doméstico ou comercial.
§ 1º Incluem-se entre as pilhas de que trata o caput deste artigo, as que são
utilizadas em aparelhos eletrodomésticos, relógios, calculadoras eletrônicas,
máquinas fotográficas ou quaisquer similares à venda no Estado.
§ 2º É proibida a disposição dos produtos objeto da presente Lei em depósito
público de resíduos sólidos, bem como a sua incineração.
Art. 2º. Para a comercialização dos produtos objeto da presente Lei, os
estabelecimentos comerciais deverão inserir nas embalagens, advertências
alertando o consumidor sobre os danos que tais componentes podem causar se
dispostos inadequadamente no meio ambiente.
§ 1º Caberá ao órgão ambiental estadual a elaboração de dados informativos
sobre os danos causados pelos metais pesados ao meio ambiente e à saúde
humana.
§ 2º Os estabelecimentos que comercializam pilhas e/ou baterias de telefone
celular ficam obrigados a exigir dos consumidores a pilha ou bateria usadas para
efetuar a venda do produto novo.
§ 3º Os estabelecimentos comerciais deverão entregar as pilhas usadas,
recebidas dos consumidores finais, aos serviços de recolhimento de lixo em
recipientes apropriados para acondicionamento de lixo tóxico.
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Art. 3º. Fica autorizado o Poder Executivo Estadual, a realizar convênios com os
Municípios do Estado, para o recolhimento e procedimento de tratamento
destas pilhas e baterias usadas.
Art. 4º. O Poder Executivo Estadual regulamentará a presente Lei no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data da sua publicação.
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Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Macapá - AP, 21 de junho de 2000.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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2001
Referente ao Projeto de Lei n.º
0027/00-AL
LEI N.º 0608, DE 04 DE JUNHO DE 2001
Publicada no Diário Oficial do Estado n.º 2555, de 04.06.01 Autor: Deputado
Roberto Góes
Autoriza o Poder Executivo Estadual a conceder prêmios para os Municípios que
tratam adequadamente o lixo por eles produzido e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica autorizado o Governo Estadual a conceder prêmios para os
Municípios que melhor tratarem o lixo por eles produzido.
Art. 2º. A avaliação para escolha dos Municípios que deverão receber os prêmios
ficará a cargo de uma Comissão previamente designada pela Secretaria de
Estado de Meio Ambiente do Amapá.
Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
Macapá - AP, 04 de junho de
2001. MARIA DALVA DE
SOUZA FIGUEIREDO
Governador em exercício

281

Referente ao Projeto de Lei n. º 0021/01-AL
LEI N. º 0631, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2001
Publicada no Diário Oficial do Estado n. º 2669, de 21.11.01 Autor: Deputado
Randolfe Rodrigues
Dispõem sobre procedimentos para a extração, transporte e comercialização de
espécies vegetais produtoras de fibra tipo Cipó Titica (Heteropsis spp), Cipó
Cebolão (Clusia spp) e similares em todo o Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Considerando o disposto no Art. 310 da Constituição do Estado do
Amapá e o estabelecido na Lei Estadual n.º 388/97 fica permitido no âmbito do
território do Estado do Amapá, a extração, o transporte e a comercialização de
espécies vegetais produtoras de fibra tipo Cipó Titica (Heteropsis spp), Cipó
Cebolão (Clusia spp) e similares, desde que, provenientes de planos técnicos de
condução e manejo e previamente licenciados pelo órgão estadual de meio
ambiente.
Art. 2º. A extração, o transporte e a comercialização dos produtos, além de
outras definidas na legislação ambiental, serão realizadas sob as seguintes
condições:
I - emissão de licença ambiental para extração dos produtos pelo órgão estadual

de meio ambiente.
II - emissão de autorização ambiental pelo órgão estadual de meio ambiente,

para o transporte dos produtos na área de jurisdição do Estado do Amapá.
III - emissão de licença ambiental pelo órgão estadual de meio ambiente, para o

embarque dos produtos para fora da área de jurisdição do Estado.
Art.
3º.
A
quantidade
do
produto
a
ser
extraída
por
empreendimento/empreendedor/área/mês, será definida pelo órgão estadual
de meio ambiente e aprovada por Resolução emitida pelo Conselho Estadual do
Meio Ambiente - COEMA.
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Parágrafo único. O órgão estadual de meio ambiente, considerando a
necessidade da recuperação vegetativa das espécies vegetais descritas no artigo
1º desta Lei, estabelecerá em regulamento, os períodos proibidos para a
extração.
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Art. 4º. Fica determinado que para a concessão da licença ambiental prevista no
Inciso III do Artigo 2ºdesta Lei, deverá o órgão estadual de meio ambiente
submetê-la ao referendo da Comissão de Acessos aos Recursos da
Biodiversidade - CARB, criada pela Lei Estadual n.º 388/97.
Art. 5º. Fica o órgão ambiental do Estado autorizado para estabelecer
procedimentos administrativos necessários para o cumprimento desta Lei,
inclusive para cobrança de taxas sobre a emissão de autorizações ou licenças.
Art. 6º. Deverão os Poderes Executivos Estadual e Municipal, possibilitar e
incentivar a prática do associativismo entre os extratores locais, objetivando
facilitar agregação de valor, o uso sustentável dos produtos e o controle
ambiental.
Art. 7º. VETADO.
Art. 8º. Deverá o Poder Executivo Estadual desenvolver programas de incentivo
a melhorias tecnológicas para o manejo, aproveitamento e beneficiamento dos
produtos.
Art. 9º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.

Macapá - AP, 21 de novembro
de 2001. JOÃO ALBERTO
RODRIGUES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei n.º
0001/02-GEA
LEI N.º 0686, DE 07 DE JUNHO DE 2002
Publicada no Diário Oficial do Estado n.º 2800, de 07.06.02 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a Política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do Estado do
Amapá e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
TÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS
Art. 1º. Esta Lei disciplina a Política de Gerenciamento dos Recursos Hídricos do
Estado do Amapá, como parte integrante dos Recursos Naturais do Estado, nos
termos do art. 231, da Constituição Estadual, em consonância com a Constituição
Federal e na forma da legislação federal aplicável.
Art. 2º. A Política Estadual de Recursos Hídricos baseia-se nos seguintes
fundamentos:
I - a água é um recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento econômico

e ao bem-estar social e deve ser controlada e utilizada, em padrões de qualidade
satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras;
II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III - a água

é um bem de domínio público;
IV - em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o

consumo humano e a dessedentação de animais;
V - a gestão de recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das

águas, considerando sua limitada e aleatória disponibilidade temporal e espacial;
VI - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política

Estadual de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Estadual de Gerenciamento
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Integrado de Recursos Hídricos e o disciplinamento do uso da água;
VII - a gestão dos recursos hídricos é descentralizada, participativa e integrada,

com o concurso do Poder Público, dos usuários e das comunidades, sem
dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos e das fases meteórica,
superficial e subterrânea do ciclo hidrológico;
VIII - a compatibilização e adequação entre o Plano Estadual de Recursos Hídricos

com o Plano Nacional de Recursos Hídricos e os planos Diretores dos municípios.
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 3º. São objetivos da Política Estadual de Recursos Hídricos:
I - assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de águas

em padrões de qualidade e quantidade adequados aos respectivos usos;
II - a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte

aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III - a prevenção e a defesa de eventos hidrológicos críticos de origem natural;
IV - o combate e prevenção das causas e dos efeitos adversos da poluição, das

inundações, das estiagens, da erosão do solo e do assoreamento dos corpos
d’água e demais riscos que possam causar danos ao bem-estar da sociedade e
ao meio ambiente;
V - a compatibilização do gerenciamento dos recursos hídricos com o

desenvolvimento regional e com a proteção do meio ambiente promovendo a
harmonização entre os múltiplos usos dos recursos hídricos;
VI - a promoção de programas destinados à capacitação profissional e à

pesquisa, em todos os seus níveis, no âmbito dos recursos hídricos.
CAPÍTULO III
DAS DIRETRIZES GERAIS DE AÇÃO
Art. 4º. São diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos:
I - a gestão sistemática dos recursos hídricos, sem dissociação dos aspectos

quantitativos e qualitativos;
II - a adequação da gestão dos recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas,

demográficas, econômicas, sociais e culturais das diversas regiões do Estado;
III - a integração da gestão de recursos hídricos com a ambiental;
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IV - a compatibilização da gestão dos recursos hídricos com a do uso do solo;
V - a criação de consórcios ou associações intermunicipais de bacias

hidrográficas;
VI - a integração da gestão das bacias hidrográficas com a dos sistemas

estuarinos e zonas costeiras;
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VII - a utilização racional dos recursos hídricos;
VIII - desenvolvimento do transporte aquaviário e seu aproveitamento

econômico em consonância com os princípios desta Lei;
IX - criação e operação da rede hidrometeorológica do Estado e intercâmbio das

informações com instituições federais, estaduais, municipais e privadas;
X - criação e operação de um Sistema Integrado de Monitoramento Permanente

de Recursos Hídricos, visando o gerenciamento e a implementação de futuros
projetos.
Art. 5º. O Estado promoverá ações integradas nas bacias hidrográficas, tendo em
vista o tratamento de efluentes e esgotos urbanos, industriais e outros, antes do
lançamento nos corpos d`água.
Art. 6º. O Estado realizará programas integrados com os municípios, mediante
convênios de mútua cooperação, assistência técnica e econômico-financeira,
com vistas a:
I - instituição de áreas de proteção e conservação das águas utilizáveis para

abastecimento das populações;
II - implantação, conservação e recuperação das áreas de proteção permanente

e obrigatória, além daquelas consideradas de risco aos múltiplos usos de
recursos hídricos;
III - zoneamento das áreas inundáveis, com restrições a usos incompatíveis nas

áreas sujeitas a inundações frequentes e manutenção da capacidade de
infiltração do solo;
IV - implantação de sistemas de alerta e defesa civil para garantir a segurança e a

saúde pública, quando se tratar de eventos hidrológicos indesejáveis;
V - tratamento de águas residuárias, em especial dos esgotos urbanos.

Art. 7º. O Estado, observados os dispositivos constitucionais relativos à matéria,
articular-se-á com a União, outros Estados vizinhos e municípios, visando
atuação conjunta para o aproveitamento e controle dos recursos hídricos e
respectivos impactos em seu território.
CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 8º. São instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos: I - o Plano
Estadual de Recursos Hídricos;
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II - Planos Diretores de Bacias Hidrográficas;
III - o enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos

preponderantes;
IV - a outorga dos direitos de uso de recursos hídricos;
V - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
VI - o rateio dos custos das obras de recursos hídricos; VII - a compensação aos

Municípios;
VIII - o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos;

VIII - o Fundo Estadual de Recursos Hídricos.
SEÇÃO I
DO PLANO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
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Art. 9º. O Plano Estadual de Recursos Hídricos é o documento programático do
Governo do Estado definidor das ações oficiais no campo do planejamento e
gerenciamento desses recursos.
§ 1º A elaboração do Plano deverá considerar as diretrizes da Política Nacional de
Recursos Hídricos, dos Planos de Recursos Hídricos e dos Planos Diretores
Municipais.
§ 2º Na definição das unidades hidrográficas, será observado a divisão
hidrográfica do Estado, estabelecida pelo Zoneamento Ecológico e Econômico.
Art. 10. O planejamento de recursos hídricos consubstanciar-se-á em Planos
Diretores elaborados por bacias hidrográficas do Estado, que visam a
fundamentar e orientar a implementação da Política Estadual de Recursos
Hídricos e integrarão o Plano Estadual de Recursos Hídricos.
Art. 11. Os Planos de Recursos Hídricos são de longo prazo, com horizonte de
planejamento compatível com o período de implantação de seus programas e
projetos e terão o seguinte conteúdo mínimo:
I - objetivos e diretrizes gerais, visando o aperfeiçoamento do Sistema de

Planejamento Estadual e Inter-Regional de Recursos Hídricos;
II - o inventário e balanço entre disponibilidade e demanda atual e futura dos

recursos hídricos, em quantidade e qualidade, com identificação de conflitos
potenciais;
III - diagnóstico da situação atual dos recursos hídricos, considerando os aspectos

físicos, biológicos, do homem e da sociedade;
IV - análise de alternativas de crescimento demográfico, de evolução de atividades

produtivas e de modificações dos usos e padrões de ocupação do solo;
V - estudos de balanço hídrico, desenvolvimento tecnológico e sistematização de

informações relacionadas com os recursos hídricos;
VI - metas de racionalização de uso, aumento da quantidade e melhoria da

qualidade dos recursos hídricos disponíveis;
VII - medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e projetos a

serem implantados, para o atendimento de metas previstas;
VIII - propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de uso, com vistas à

proteção dos recursos hídricos;
IX - programas anuais e plurianuais de recuperação, conservação, proteção e
290

utilização dos recursos hídricos, definidos mediante articulação técnica, financeira
e institucional com os Municípios, Estados limítrofes, União e entidades nacionais
e internacionais de cooperação e fomento;
X-

prioridades, diretrizes, critérios e instrumentos de gestão para a
regulamentação da outorga, cobrança pelo uso da água e rateio do custo das
obras e aproveitamento de recursos hídricos de interesse comum e/ou coletivo;
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XI - planos emergenciais concernentes a monitoramento climático, zoneamento

das disponibilidades hídricas efetivas, usos prioritários e avaliação de impactos
ambientais causados por obras hídricas;
XII - controle da exploração de recursos minerais em leito e margens de rios;
XIII - diretrizes para implantar obrigatoriamente os planos de contingência

contra lançamentos e/ou derramamento de substâncias tóxicas ou nocivas em
corpos de água;
XIV - propostas de enquadramento dos corpos de água em classes de uso

preponderante;
XV - diretrizes para o transporte fluvial nos cursos de água onde haja tráfego de

embarcações.
Art. 12. A partir da publicação desta Lei, o Governo do Estado fará incluir na Lei
de Diretrizes Orçamentárias, recursos necessários à elaboração e implantação do
Plano Estadual de Recursos Hídricos e dos Planos Diretores de Bacias
Hidrográficas.
SEÇÃO II
DOS PLANOS DIRETORES DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
Art. 13. Os Planos de Bacias Hidrográficas serão elaborados pelas respectivas
Agências de Bacia Hidrográfica, com atualizações periódicas de no máximo
quatro anos e aprovados pelo respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica.
Parágrafo único. Os Planos da Bacia Hidrográfica deverão conter, entre outros,
os elementos constitutivos do Plano Estadual de Recursos Hídricos.
Seção III
Do Enquadramento dos Corpos de Água em Classes, segundo os Usos
Preponderantes da Água
Art. 14. Os corpos de água estaduais serão enquadrados nas classes segundo os
usos preponderantes da água, objetivando:
I - assegurar às águas qualidade compatível com os usos mais exigentes a que

forem destinadas;
II - diminuir os custos de combate à poluição da água, mediante ações preventivas

permanentes.
Art. 15. A classificação e o enquadramento dos corpos de água nas classes de
uso será estabelecido em obediência à legislação específica, normas, resoluções
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e pareceres técnicos.
Parágrafo único. As propostas de classificação e enquadramento devem
considerar as peculiaridades e especificidades dos ambientes amazônicos.
Seção IV
Da Outorga de Direitos de Uso de Recursos Hídricos
Art. 16. O regime de outorga de direitos de uso de recursos hídricos, tem como
objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos corpos hídricos e
efetivo exercício dos direitos dos usuários.
Art. 17. Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público, os direitos dos seguintes
usos dos recursos hídricos:
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I - derivação ou captação para consumo final, inclusive abastecimento público

ou insumo de processo produtivo;
II - extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de

processo produtivo;
III - lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos, tratados ou

não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
IV - intervenções de macro drenagem urbana para retificação, canalização,

barramento e obras similares, que visem ao controle de cheias;
V - aproveitamento de potenciais hidrelétricos; VI - utilização das hidrovias para

transporte;
VII - outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água.
Art. 18. Toda outorga estará condicionada às prioridades de uso, estabelecidas
nos Planos Diretores de Recursos Hídricos e deverá respeitar a classe em que o
corpo de água estiver enquadrado e a manutenção de condições adequadas ao
transporte aquaviário, quando for o caso.
Parágrafo único. A outorga de uso dos recursos hídricos deverá preservar o uso
múltiplo destes.
Art. 19. A outorga efetivar-se-á por ato da autoridade competente do Poder
Executivo Estadual.
Art. 20. A outorga de direito de uso de recursos hídricos poderá ser suspensa,
parcial ou totalmente, em definitivo ou por prazo determinado, nas seguintes
circunstâncias:
I - não cumprimento pelo outorgado dos termos da outorga; II - a ausência de
uso por dois anos consecutivos;
III - necessidade premente de água para atender às situações de calamidade,

inclusive as decorrentes de condições climáticas adversas;
IV - necessidade de se prevenir ou reverter grave degradação ambiental;
V - necessidade de se atender a usos prioritários, de interesse coletivo, para os

quais não se disponha de fontes alternativas;
VI - necessidade de serem mantidas as características de navegabilidade do

corpo de água.
Parágrafo único. Nas suspensões definitivas, deverá ser previamente ouvido o
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Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CERH.
Art. 21. Toda outorga de direitos de uso de recursos hídricos, far-se-á por prazo
não excedente a trinta e cinco anos, renovável.
Art. 22. A outorga não implica a alienação parcial das águas que são inalienáveis,
mas no simples direito de uso.
Art. 23. Não será concedida outorga para:
I - lançamento de resíduos sólidos, radiativos, metais pesados e outros resíduos

tóxicos perigosos;
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II - lançamento de poluentes nas águas

subterrâneas. Seção V
Da Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos
Art. 24. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva:
I - reconhecer a água como bem econômico e dar ao usuário indicação de
seu real valor; II - incentivar a racionalização do uso da água;
III - obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e

intervenções contemplados nos Panos Diretores de Recursos Hídricos;
IV - disciplinar a localização dos usuários, buscando a conservação dos recursos

hídricos de acordo com a sua classe de uso preponderante;
V - incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes lançados nos corpos de

água;
VI - promover o gerenciamento das bacias hidrográficas onde foram

arrecadados os recursos financeiros.
Art. 25. Está sujeita à cobrança dos usos de recursos hídricos, previstos no art.
17, desta Lei, obedecidos os critérios estabelecidos no regulamento desta Lei.
Art. 26. O regulamento estabelecerá os procedimentos relativos à cobrança pelo
uso da água, no prazo estabelecido na presente Lei.
Art. 27. Os valores arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos hídricos
serão aplicados, prioritariamente, na bacia hidrográfica em que foram gerados e
serão utilizados:
I - no financiamento de estudos, programas, acertos e obras incluídas em Plano

Diretor de Recursos Hídricos;
II - no pagamento de despesas de implantação e custeio administrativo de

órgãos e entidades do Sistema Estadual de Gerenciamento Integrado de
Recursos Hídricos.
§ 1º A aplicação nas despesas previstas no inciso II, deste artigo é limitada a 7,5%
(sete e meio por cento) do total arrecadado.
§ 2º Os valores que trata o caput, deste artigo, poderão ser aplicados a fundo
perdido em projetos e obras considerados necessários à coletividade, à
qualidade, à quantidade e ao regime de vazão de um corpo de água.
SEÇÃO VI
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DO RATEIO DE CUSTOS DAS OBRAS DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 28. As obras e os serviços de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo
de recursos hídricos, poderão ter seus custos rateados, direta ou indiretamente,
podendo ser financiadas ou receber subsídios, segundo critérios e normas a
serem estabelecidos em regulamento.
SEÇÃO VII
DA COMPENSAÇÃO A MUNICÍPIOS
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Art. 29. Poderão ser estabelecidos mecanismos compensatórios aos municípios,
conforme dispuser lei específica.
Seção VIII
Do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos
Art. 30. A coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperação e a
disseminação de informações sobre recursos hídricos e fatores intervenientes
em sua gestão no Estado, serão organizados sob a forma de Sistema de
Informação e compatibilizados com o Sistema Nacional de Informações Sobre
Recursos Hídricos, ao qual será incorporado, na forma da Lei Federal nº 9433, de
08/01/97.
Art. 31. São princípios básicos para o funcionamento do Sistema Estadual de
Informações sobre Recursos Hídricos:
I - descentralização da obtenção e produção de dados e informações; II coordenação unificada do sistema;
III - acesso aos dados e informações garantidos a toda sociedade;
IV - informar à sociedade os resultados da utilização e aplicação dos

investimentos do funcionamento do SEIRH.
Art. 32. São objetivos do Sistema Estadual de Informações sobre Recursos
Hídricos:
I - reunir, dar consistência e divulgar os dados e informações sobre a situação

qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos do Estado do Amapá;
II - atualizar permanentemente as informações sobre disponibilidade e demanda

de recursos hídricos em todo o território do Estado;
III - fornecer subsídios para a elaboração de planos diretores de recursos

hídricos.
Art. 33. Para avaliar a evolução de eficácia do Plano Estadual de Recursos
Hídricos e dos Planos das Bacias Hidrográficas, o Poder Executivo fará publicar
a cada dois anos, relatório sobre a “Situação dos Recursos Hídricos das Bacias
Hidrográficas”, de cada bacia, na forma prevista em regulamento.
§ 1º O Relatório sobre a “Situação dos Recursos Hídricos no Amapá”, terá por
base o conjunto de relatórios sobre a situação dos Recursos Hídricos das Bacias
Hidrográficas.
§ 2º Os critérios para elaboração dos Relatórios serão estabelecidos em
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regulamento.
Art. 34. Fica instituído o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, destinado a
financiar a implantação e o desenvolvimento da Política Estadual de Recursos
Hídricos e o Plano Estadual de Recursos Hídricos.
SUBSEÇÃO I
DA ORIGEM DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 35. Constituem recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos:
I - as consignações a seu favor nos orçamentos do Estado e dos Municípios;
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II - as transferências orçamentárias da União ou de Estados vizinhos, destinados

à execução de planos e programas de recursos hídricos de interesse comum;
III - a compensação financeira que o Estado receber em decorrência do

aproveitamento do potencial hidroenergético localizado em seu território, na
forma da Lei;
IV - parte da compensação financeira, a ser definida em regulamento, que o

Estado receber pela exploração de petróleo, gás natural e recursos minerais;
V - o resultado da cobrança pelo uso da água;
VI - os empréstimos internos, externos ou internacionais, de recursos

provenientes da ajuda e cooperação internacionais além dos oriundos de
acordos intragovernamentais;
VII - o resultado de operações de crédito contratados com órgãos e entidades

estaduais, municipais e privadas;
VIII - o produto das operações de crédito e das rendas procedentes das

aplicações de seus recursos;
IX - o resultado da cobrança de multas resultantes de infrações à legislação de

águas;
X - as contribuições de melhoria e taxas cobradas de beneficiados por obras de

aproveitamento e controle de recursos hídricos, ou pela prestação de serviços;
XI - as doações de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,

nacionais ou internacionais.
Parágrafo único. Os recursos previstos no inciso IV, deste artigo, serão
destinados à aplicação exclusiva em programas pertinentes ao estudo, pesquisa,
exploração e conservação dos recursos hídricos.
SUBSEÇÃO II
DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
Art. 36. O Fundo Estadual de Recursos Hídricos será administrado pelo Órgão
Gestor de Recursos Hídricos e compatibilizado com o orçamento anual do
Estado.
Art. 37. O produto da cobrança pela utilização de recursos hídricos será aplicado
em serviços e obras hidráulicas, previstas no Plano Estadual de Recursos
Hídricos, nas bacias hidrográficas.
300

Parágrafo único. Até 30% (trinta por cento) do valor arrecadado a título de
cobrança pelo uso da água, podem ser aplicados em bacia hidrográfica diversa
daquela em que se deu sua efetiva arrecadação.
Art. 38. Os planos e programas homologados pelo Conselho Estadual de
Recursos Hídricos a serem executados com recursos oriundos da cobrança pelo
uso da água nas respectivas bacias, terão caráter vinculante à aplicação desses
recursos.
CAPÍTULO V
DA AÇÃO DO PODER PÚBLICO
Art. 39. Na implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, compete
ao Poder Executivo Estadual:
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I - tomar as providências necessárias à implantação e ao funcionamento do

Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado do Amapá;
II - submeter ao CERH critérios e normas administrativas gerais para a outorga

dos direitos de uso dos recursos hídricos;
III - outorgar os direitos de uso de recursos hídricos, regulamentar e fiscalizar os

usos no âmbito de sua competência;
IV - implantar e gerir o Sistema Estadual de Informações sobre Recursos Hídricos;

V - promover a integração da gestão de recursos hídricos com a gestão
ambiental; VI - realizar o controle técnico das obras de oferta hídrica;
VII - observar e por em prática a legislação ambiental federal e estadual de modo

compatível e integrado com a política e o gerenciamento de recursos hídricos
de domínio do Estado;
VIII - elaborar a proposta do Plano Estadual de Recursos Hídricos;
IX -

implantar, operar e manter estações medidoras
hidrometeorológicos em pontos estrategicamente definidos;

de

dados

X - obter, mediante cooperação técnica com outros organismos, dados de

estações hidrometeorológicas por eles mantidas ou operadas;
XI - propor o embargo às intervenções levadas a efeito nas bacias hidrográficas,

julgadas incompatíveis com a Política Estadual de Recursos Hídricos ou com o
uso racional da água.
Art. 40. O Poder Executivo articular-se-á com os Municípios por meio dos
Comitês de Bacia Hidrográfica, com a finalidade de promover a integração das
políticas locais de saneamento básico, de uso, ocupação e conservação do solo
e do meio ambiente, com as políticas, federal e estadual, de recursos hídricos.
TÍTULO II
DO SISTEMA INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO
ESTADO DO AMAPÁ – SIGERH/AP
Art. 41. Fica criado o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos
do Estado do Amapá – SIGERH/AP, com os seguintes objetivos:
I - coordenar a gestão integrada das águas;
II - arbitrar administrativamente os conflitos relacionados com os recursos

hídricos no Estado do Amapá;
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III - implementar a Política Estadual de Recursos Hídricos;
IV - planejar, regular e controlar o uso, a preservação e a recuperação dos

recursos hídricos;
V - promover a cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
Art. 42. Incluem-se entre as competências do SIGERH/AP:
I - a definição, a execução e a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos;
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II - a integração da sociedade civil organizada, dos órgãos e das entidades

estaduais e municipais intervenientes no planejamento e gerenciamento dos
recursos hídricos, incluídos os usuários destes;
III - o apoio aos mecanismos de integração e coordenação do planejamento e

da execução das atividades públicas e privadas no aproveitamento dos recursos
hídricos.
Art. 43. Compõem o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos
do Estado do Amapá:
I - o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/AP, órgão superior,

deliberativo e consultivo do sistema;
II - a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, órgão de planejamento e

gestão do sistema;
III - os Comitês de Bacia Hidrográfica – CBH, órgãos setoriais deliberativos e

normativos da bacia hidrográfica;
IV - as Agências de Água, órgãos executivos e de apoio aos Comitês de Bacia

Hidrográfica; V - as Organizações Civis que atuam na área de recursos hídricos.
CAPÍTULO I
DO CONSELHO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 44. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH/AP, é o órgão de
hierarquia superior do Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos do Estado do Amapá - SIGERH, com funções deliberativas, normativas
e consultivas e será integrado por:
I - representantes de instituições do Poder Executivo Estadual, com atuação

relevante nas questões de meio ambiente, recursos hídricos e desenvolvimento
sustentável;
II - representantes do Poder Público Estadual e Federal; III - representantes dos

Municípios;
IV - representantes de entidades da sociedade civil relacionadas com recursos
hídricos;
V - representantes de usuários de recursos hídricos.
§ 1º O Poder Público Estadual terá representação majoritária no Conselho, que
deve ser nunca inferior a 51% (cinquenta e um por cento) do total das
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representações.
§ 2º A indicação dos representantes referidos nos incisos deste artigo, será
efetuada pelos respectivos segmentos, garantida a participação deliberativa a
todos os membros do CERH/AP.
§ 3º A designação de representantes dos segmentos mencionados nos incisos
deste artigo, a organização administrativa e o funcionamento do CERH/AP, serão
estabelecidos através de Decreto Governamental.
Art. 45. Compete ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH:
I - estabelecer as diretrizes da Política Estadual de Recursos Hídricos;
II - exercer funções normativas e deliberativas relativas à Política Estadual de

Recursos Hídricos;
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III - aprovar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Recursos Hídricos;
IV - aprovar os critérios e normas relativos à cobrança pela utilização dos

recursos hídricos;
V - aprovar os critérios e normas relativos à outorga de direito de uso dos
recursos hídricos;
VI - aprovar os critérios e normas relativos ao rateio, entre os beneficiados, dos

custos das obras e serviços de usos múltiplos dos recursos hídricos, de interesse
comum ou coletivo;
VII - aprovar relatórios sobre a "Situação dos Recursos Hídricos no Estado do

Amapá”, a ser divulgado à sociedade;
VIII - estabelecer os critérios e normas relativos à criação dos Comitês de Bacia

Hidrográfica;
IX - aprovar as propostas de instituição dos Comitês de Bacia Hidrográfica e

estabelecer critérios gerais para elaboração de seus regimentos internos;
X - encaminhar ao Governador do Estado as propostas de criação dos Comitês

de Bacia Hidrográfica;
XI - decidir, em última instância administrativa, os conflitos sobre os usos das

águas de domínio do Estado;
XII - estabelecer diretrizes para aplicação de recursos financeiros gerados no

âmbito das bacias hidrográficas, na forma que dispuser o Regulamento.
Parágrafo único. O CERH atuará como instância superior recursal, nas questões
que envolvam os recursos hídricos.
Art. 46. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos será presidido pelo titular da
Secretaria de Estado em cujo âmbito se dá a outorga do direito de uso dos
recursos hídricos, diretamente ou por meio de entidade a ela vinculada.
Art. 47. O Conselho será assistido em suas funções administrativas por uma
Secretaria Executiva e em suas funções técnicas pela Divisão de Recursos
Hídricos, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
CAPÍTULO II
DO ÓRGÃO GESTOR DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 48. Na condição de órgão gestor do SIGRH/AP, a Secretaria de Estado do
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Meio Ambiente, sem prejuízo do cumprimento das demais funções e encargos
da sua competência regular, deverá prestar todo apoio e suporte de natureza
técnica e operacional ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos e aos Comitês
de Bacias Hidrográficas, cabendo-lhes exercer diretamente e/ou através de suas
entidades vinculadas dentre outras atividades, as seguintes atribuições:
I - cumprir e fazer cumprir a legislação que disciplina os direitos de pesquisa,

exploração e uso dos recursos hídricos do Estado do Amapá;
II - coordenar o processo de elaboração e revisão periódica do Plano Estadual

de Recursos Hídricos, incorporando e compatibilizando as propostas técnicas
apresentadas pelos Comitês de Bacias Hidrográficas, para posterior apreciação
pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
III - elaborar relatório bianual de situação dos recursos hídricos, com base nos

Planos de Bacias Hidrográficas e dados fornecidos pelos Comitês de Bacias
Hidrográficas;
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IV - gerir o Sistema de Informações sobre recursos hídricos coordenando a

produção e divulgação das informações;
V - acompanhar, monitorar e controlar a execução dos planos, programas,

projetos e ações governamentais no âmbito da implementação da Política
Estadual de Recursos Hídricos;
VI - promover e zelar pela integração e atuação coordenada dos órgãos e

entidades componentes do SIGRH/AP, bem como a articulação destas com os
demais sistemas governamentais do Poder Executivo Estadual, com o setor
privado e a sociedade civil;
VII - proceder aos estudos técnicos necessários e preparar as propostas

orçamentárias de custeio e financiamento das atividades do SIGRH/AP, para
inclusão nos Projetos de Lei do Plano Plurianual, das Diretrizes Orçamentárias e
do Orçamento Anual do Estado e quando viável ou cabível, da União;
VIII - promover a articulação do SIGRH/AP com o Sistema Nacional de

Gerenciamento de Recursos Hídricos, com estados vizinhos e com os municípios
do Estado do Amapá;
IX - representar o SIGRH/AP no âmbito de suas relações frente a órgãos, entidades

e instituições, públicas ou privadas, nacionais e internacionais, inclusive para a
celebração de acordos, convênios ou contratos, desde que autorizado pelo
Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
X - outorgar, em nome do Estado, o direito de uso das águas superficiais e

subterrâneos para quaisquer fins e fiscalizar o seu cumprimento;
XI - aplicar as sanções administrativas de advertências, multas, embargos

administrativos, demolição de obras, obstrução de poços e outros;
XII - planejar, proteger e operar obras de aproveitamento múltiplo dos recursos

hídricos e de interesse comum, previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos,
com rateio de custos entre os setores beneficiados, em cooperação ou convênio
com as entidades componentes do SIGRH/AP;
XIII - prestar assistência técnica e realizar programas conjuntos com os

municípios no que se refere ao uso múltiplo, controle, proteção e conservação
dos recursos hídricos;
XIV - promover a integração dos aspectos de quantidade e qualidade do

gerenciamento dos recursos hídricos;
XV - elaborar proposições para o enquadramento dos corpos de águas em

classes de uso preponderante para apreciação pelas esferas competentes;
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XVI - assegurar o monitoramento da quantidade e da qualidade da água,

contando com as instituições componentes do SIGRH/AP;
XVII - realizar por meios próprios, ou através de terceiros, treinamento e

capacitação de recursos humanos necessários ao SIGRH/AP;
XVIII - realizar convênios como instrumento estratégico de gestão, para

estabelecer compromissos de corresponsabilidade e parceria entre as esferas de
governo e com organizações não governamentais, relativamente a questões de
interesse para os recursos hídricos em território estadual;
XIX - administrar o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, sob supervisão do

Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
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XX – fazer-se representar nos comitês de bacias hidrográficas de rios federais,

objetivando compatibilizar os interesses das bacias ou rios tributários, de
domínio estadual, com os da bacia hidrográfica que se trate.
CAPÍTULO III
DOS COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (CBH)
Art. 49. Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão como área de atuação: I - a
totalidade de uma bacia hidrográfica;
II - a sub-bacia hidrográfica de tributário, do curso de água principal da bacia

ou, de tributário desse tributário;
III - grupo de bacias ou sub-bacias hidrográficas contíguas.

Art. 50. A instituição de Comitês de Bacia Hidrográfica, em rios de domínio do
Estado, será efetivada por ato do Governador, mediante proposição do Conselho
Estadual de Recursos Hídricos.
Art. 51. Na composição dos Comitês de Bacia Hidrográfica, será assegurada a
participação paritária do poder público, da sociedade civil organizada e dos
usuários de recursos hídricos.
Art. 52. Os comitês de Bacia Hidrográfica são compostos por representantes:
I - do poder público federal e estadual;
II - dos municípios localizados na bacia hidrográfica, no todo ou em parte, de

sua área de atuação;
III - dos usuários de sua área de atuação;
IV - de entidades da sociedade civil organizada, com sede e atuação comprovada

na bacia hidrográfica.
§ 1º Os representantes, titulares e suplentes, inscritos no inciso IV, deste artigo,
deverão ser portadores de reconhecido currículo e de trajetória profissional e
funcional que, de forma inequívoca, os qualifiquem, em nome de suas
respectivas instituições, para integrarem os Comitês de Bacia Hidrográfica.
§ 2º A participação da União nos Comitês de Bacia Hidrográfica, com área de
atuação restrita a bacias de rios sob domínio estadual, dar-se-á na forma
estabelecida nos respectivos regimentos internos.
§ 3º A participação do governo do Estado do Amapá nos Comitês de Bacia
Hidrográfica será obrigatoriamente de um representante do Órgão Gestor dos
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Recursos Hídricos, sem direito a voto.
§ 4º O número de representantes de cada setor mencionado neste artigo e os
critérios para indicação serão estabelecidos nos regimentos dos Comitês,
limitada a representação dos poderes executivos da União, do Estado e dos
Municípios a 1/3 (um terço) do total de membros.
§ 5º Os Comitês de Bacia Hidrográfica terão presidente e vice-presidente eleitos
por seus membros, para um mandato de 02 (dois) anos, permitida a reeleição.
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§ 6º As reuniões dos Comitês de Bacia Hidrográfica serão públicas.
§ 7º O quórum de instalação de reunião deliberativa do Conselho será de metade
mais um e, se fracionário, o número inteiro logo superior à metade do total de
seus membros e o quórum de deliberação será da maioria simples dos presentes.
§ 8º Nos Comitês de Bacia Hidrográfica de bacias que abranjam terras indígenas,
serão incluídos representantes:
I - indicados pela Fundação Nacional do Índio – FUNAI; II - das comunidades
indígenas ali residentes.
Art. 53. Aos Comitês de Bacias Hidrográficas, órgãos colegiados de atuação
deliberativa e normativa, compete:
I - aprovar a proposta do Plano de Bacia Hidrográfica, para integrar o Plano

Estadual de Recursos Hídricos e suas atualizações;
II - aprovar e encaminhar ao CERH os programas para aplicação dos recursos

financeiros em serviços e obras de interesse para o gerenciamento de recursos
hídricos;
III - acompanhar o plano de proteção, conservação, recuperação e utilização dos

recursos da bacia hidrográfica, referendado em audiências públicas;
IV - promover entendimentos, cooperação dos programas dos usos dos recursos

hídricos, assim como associar sua divulgação e a realização de debates segundo
o interesse da coletividade;
V - propor ao órgão competente o enquadramento dos corpos de água da bacia

hidrográfica, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CERH;
VI - deliberar sobre convênios e contratos relacionados aos respectivos Planos

de Bacia Hidrográfica, em consonância com o Plano Estadual de Recursos
Hídricos;
VII - avaliar o relatório sobre a "Situação dos Recursos Hídricos da Bacia

Hidrográfica";
VIII - propor critérios para o rateio de custo das obras e serviços de uso múltiplo,

de interesse comum ou coletivo, em sua área de abrangência;
IX - aprovar a previsão orçamentária anual da respectiva Agência de Bacia

Hidrográfica;
X - aprovar o Plano de Contas da Agência de Bacia Hidrográfica;
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XI - estabelecer os mecanismos administrativos para a cobrança pelos direitos

de uso dos recursos hídricos e propor os valores a serem cobrados;
XII - exercer outras atribuições estabelecidas em lei ou regulamento, compatíveis

com a gestão de recursos hídricos.
§ 1º Os Comitês de Bacias Hidrográficas serão presididos e secretariados por
membros eleitos por seus pares, e organizar-se-ão de acordo com as
peculiaridades e a realidade de suas respectivas bacias, na forma de Regimento
Interno próprio.
§ 2º Os Comitês de Bacias Hidrográficas poderão criar Câmaras Técnicas, de
caráter consultivo, para o tratamento de questões específicas de interesse para
o gerenciamento integrado dos recursos hídricos.
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CAPÍTULO IV
DAS AGÊNCIAS DE BACIA HIDROGRÁFICA
Art. 54. As Agências de Bacia Hidrográfica exercerão a função de secretaria
executiva do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica, e
responderão pelo suporte administrativo, técnico e financeiro, inclusive de
cobrança pelo uso da água mediante delegação do outorgante, na sua área de
atuação.
Art. 55. Às Agências de Bacia Hidrográfica compete:
I - elaborar os Planos Diretores de Bacia Hidrográfica, para apreciação do

respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica;
II - executar os Planos Diretores de Bacia Hidrográfica e respectivos estudos,

necessários para a gestão dos recursos hídricos;
III - apoiar os Poderes Executivos Municipais, nos planos, programas e projetos

de intervenção ambiental, que visem à proteção, conservação e o controle dos
recursos hídricos, previstos no Plano de Bacia Hidrográfica;
IV - elaborar os Relatórios sobre a "Situação dos Recursos Hídricos da Bacia

Hidrográfica" na respectiva bacia, encaminhando-os aos Comitês para avaliação
e divulgação;
V - criar e manter atualizado o cadastro de usuários da bacia hidrográfica;
VI - manter e operar instrumentos técnicos e de apoio aos Comitês de Bacia, em

especial os relacionados com o provimento de dados para o Sistema Estadual
de Informações sobre Recursos Hídricos;
VII - manter balanço atualizado da disponibilidade de recursos hídricos em sua

área de atuação; VIII - efetuar, mediante atuação do outorgante, a cobrança pelo
uso de recursos hídricos;
IX - gerenciar a administração financeira dos recursos arrecadados com a

cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua área de atuação;
X - celebrar convênios e contratar financiamentos e serviços para a execução de

suas competências;
XI - elaborar a sua proposta orçamentária e submetê-la à aprovação do Comitê

de Bacia Hidrográfica;
XII - promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em
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sua área de atuação;
XIII - analisar e emitir pareceres sobre os projetos e obras a serem custeados com

recursos gerados pela cobrança pelo uso de recursos hídricos;
XIV - propor ao respectivo Comitê de Bacia Hidrográfica:
a. o

enquadramento dos corpos de água nas classes de uso para
encaminhamento ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos;
b. os valores a serem cobrados pela utilização de recursos hídricos;
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c. os planos de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de

recursos hídricos;
d. o rateio de custo das obras de uso múltiplo, de interesse comum ou coletivo.
XV - conceber e incentivar programas, projetos e ações ligados à área de

educação ambiental e estimular o desenvolvimento de tecnologia que possibilite
o uso racional de recursos hídricos;
XVI - exercer outras ações, atividades e funções previstas em lei, regulamento ou

decisão do Conselho Estadual de Recursos Hídricos compatíveis com a gestão
integrada de recursos hídricos;
XVII - encaminhar os recursos financeiros gerados a partir da cobrança pelo uso

de recursos hídricos à instituição financeira, indicada pelo Comitê de Bacia,
responsável pela aplicação financeira dos mesmos;
XVIII - acompanhar a administração financeira dos recursos arrecadados com a

cobrança pelo uso dos recursos hídricos em sua área de atuação;
XIX - empreender diretamente estudos recomendados pelo Plano Estadual de

Recursos Hídricos, ou confiá-los a organismos especializados;
XX - implementar sistema de cobrança pelo uso da água;
XXI - acompanhar e cadastrar a execução de obras previstas nos Planos de Bacia

Hidrográfica, levadas a efeito no território de sua abrangência;
XXII - assessorar os Comitês de bacias hidrográficas, na busca de soluções para

seus problemas específicos.
Art. 56. A criação de Agências de Bacia será autorizada pelo Conselho Estadual
de Recursos Hídricos mediante solicitação de um ou mais Comitês de Bacia
Hidrográfica, que ficará condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos:
I - prévia existência do respectivo ou respectivos Comitês de Bacia Hidrográfica;
II - viabilidade financeira assegurada pela cobrança do uso de recursos hídricos

em sua área de atuação.
Art. 57. A Agência de Bacia, na condição de unidade executiva dos Comitês de
Bacia Hidrográfica, terá personalidade jurídica própria, autonomia administrativa
e financeira, devendo seus integrantes e corpo técnico serem portadores de
reconhecido currículo e trajetória profissional que os qualifiquem para o
exercício de suas funções específicas.
CAPÍTULO V
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DAS ORGANIZAÇÕES CIVIS DE RECURSOS HÍDRICOS
Art. 58. São consideradas, para os efeitos desta Lei, organizações civis de
recursos hídricos:
I - os consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográficas;
II - as associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III - as organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na área de

recursos hídricos;
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IV - as organizações não governamentais com objetivos de defesa de interesses

difusos e coletivos da sociedade;
V - outras organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos

Hídricos.
Art. 59. Para compor o Sistema Integrado de Gerenciamento dos Recursos
Hídricos do Estado do Amapá (SIGERH/AP), as organizações civis de recursos
hídricos devem ser legalmente constituídas e estarem na plenitude de
entendimento das exigências legais estabelecidas em seus regimentos.
TÍTULO III
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 60. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos
superficiais ou subterrâneos, emergentes ou em depósitos:
I - derivar ou utilizar recursos hídricos sem a respectiva outorga de direito de

uso;
II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento relacionado com a

derivação ou a utilização de recursos hídricos superficiais ou subterrâneos, que
implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem a
autorização dos órgãos ou entidades competentes;
III - utilizar-se dos recursos hídricos ou executar obras ou serviços relacionados

com os mesmos em desacordo com as condições estabelecidas na outorga, para
qualquer finalidade;
IV - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los sem a devida

outorga;
V - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou declarar valores

diferentes dos medidos;
VI - infringir normas estabelecidas no regulamento desta Lei e nos

regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos
fixados pelos órgãos ou entidades competentes;
VII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora das autoridades competentes, no

exercício de suas funções;
VIII - continuar a utilizar o recurso hídrico após o término do prazo estabelecido

na outorga sem a prorrogação ou revalidação desta;
IX - poluir ou degradar recursos hídricos, acima dos limites estabelecidos na

legislação ambiental pertinente;
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X - degradar ou impedir a regeneração de florestas e demais formas de

vegetação permanente, adjacentes aos recursos hídricos, definidas no Código
Florestal;
XI - utilizar recurso hídrico de maneira prejudicial a direito de terceiros e à vazão

mínima remanescente estabelecida;
XII - descumprir determinações normativas ou atos emanados das autoridades

competentes visando à aplicação desta Lei e de sua regulamentação.
Art. 61. As penalidades a serem aplicadas aos infratores das normas e
procedimentos estabelecidos nesta Lei, serão as constantes na Lei
Complementar Estadual nº 005/94 e seu regulamento, Decreto nº 3009/98, sem
prejuízo das demais legislações pertinentes.
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TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 62. O regulamento estabelecerá mecanismos, visando articular os
procedimentos na proteção e combate à poluição dos recursos hídricos do
Estado.
Art. 63. O Poder Executivo Estadual regulamentará esta Lei, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, contados de sua publicação.
Art. 64. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 07 de junho de
2002. MARIA DALVA DE
SOUZA FIGUEIREDO
Governadora
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Referente ao Projeto de Lei n.º 0016/02-GEA
LEI N.º 0702, DE 28 DE JUNHO DE 2002
Publicada no Diário Oficial do Estado n.º 2816, de 01.07.02 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a Política Estadual de Florestas e demais Formas de Vegetação do
Estado do Amapá e dá outras providências.
A GOVERNADORA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA POLÍTICA ESTADUAL DE FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE VEGETAÇÃO
Art. 1º. A Política Estadual de Florestas e demais formas de vegetação é o
conjunto de princípios, objetivos e instrumentos de ações fixadas nesta Lei, a fim
de proporcionar a produção sustentável de bens e serviços florestais, a
conservação dos ecossistemas e a melhoria da qualidade de vida no Estado do
Amapá.
SEÇÃO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 2º. São Princípios da Política Estadual de Florestas e demais Formas de
Vegetação os seguintes:
I - do desenvolvimento sustentável;
II - da preservação e conservação da biodiversidade;
III - do ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental da

pessoa humana;
IV - do acesso equitativo aos recursos florestais;
V - do usuário-pagador e poluidor-pagador; VI - da cooperação nacional e
internacional.
SEÇÃO II
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DOS OBJETIVOS
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Art. 3º. São objetivos da Política Estadual de Florestas e das demais Formas de
Vegetação:
I - integrar as ações de política florestal com as demais ações de órgãos ou

entidades públicas e privadas que atuam no Estado;
II - assegurar à atual e às futuras gerações a disponibilidade dos recursos naturais

renováveis da flora;
III - promover o inventário e o monitoramento dos recursos florestais do Estado,

com a divulgação de dados, de forma a permitir o planejamento e a
racionalização das atividades florestais;
IV - implantar e manter sistemas de registros, cadastros e informações inerentes

à área florestal, inclusive efetuando o controle estatístico da oferta e da procura
de matéria-prima florestal nos Estado e Municípios;
V - promover a conservação e a preservação dos recursos da flora e de seu

patrimônio genético;
VI - identificar e monitorar as associações vegetais, as espécies ameaçadas de

extinção e as raras, assim como as áreas de ocorrência das espécies endêmicas;
VII - garantir o acesso à biodiversidade, em conformidade com a Lei nº 0388, de

10 de dezembro de 1997;
VIII - garantir acesso às florestas públicas através de concessões florestais;
IX - estimular a implantação de formas associativas na exploração florestal e no

aproveitamento dos demais recursos naturais da flora;
X - garantir acesso às informações referentes às florestas e às demais formas de

vegetação, assim como às formas de utilização desses recursos;
XI - promover e apoiar o desenvolvimento, a difusão de pesquisas e

transferências de tecnologias referentes à utilização das florestas;
XII - ordenar as atividades de manejo florestal sustentável, de uso alternativo do

solo e de reflorestamento, bem como os serviços ofertados pelas florestas;
XIII - instituir programas de educação ambiental, formal e informal, visando à

formação de consciência ecológica, quanto à necessidade de uso racional e
conservação do patrimônio florestal;
XIV - instituir programas de recuperação de áreas alteradas e degradadas;
XV - instituir programas de proteção que permitam orientar, prevenir e controlar

pragas, doenças e incêndios florestais;
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XVI - implantar sistema de conservação de banco de semente; XVII - implantar

programas de produção de sementes e mudas;
XVIII - exercer, em conjunto com a União e os Municípios, as ações de controle

sobre as florestas e as demais formas de vegetação.
XIX - criar mecanismos que estimulem a adoção e prática do manejo sustentável

de uso múltiplo e da certificação dos produtos da floresta.

324

SEÇÃO III
DOS INSTRUMENTOS
Art. 4º. São Instrumentos da Política Estadual de Florestas e demais Formas de
Vegetação:
I - o zoneamento ecológico- econômico;
II - o inventário da flora natural do Estado;
III- o sistema de registro, cadastro e informações da flora natural do Estado do

Amapá;
IV - a lista das espécies da flora ameaçadas de extinção, raras e endêmicas;
V - os espaços territoriais especialmente protegidos;
VI – o licenciamento e a revisão de atividades e obras efetivas ou potencialmente

poluidoras e ou utilizadoras de recursos naturais;
VII - o plano de manejo florestal sustentável e o plano de recuperação de áreas

alteradas e ou degradadas;
VIII - os programas de reflorestamento e de reposição florestal;
IX - os programas de controle e prevenção de pragas, doenças e incêndios;

X - a pesquisa e a extensão florestal;
XI – a Educação ambiental com ênfase às florestas;
XII – o monitoramento dos recursos florestais;
XIII– a fiscalização das atividades florestais;
XIV - a auditoria ambiental;
XV - a cooperação institucional, técnica, científica e financeira, nacional e

internacional.
SUBSEÇÃO I
DO PLANEJAMENTO E DA AVALIAÇÃO
Art. 5º. O zoneamento ecológico-econômico servirá para planejar atividade
florestal, uma vez que permite indicar as áreas a serem protegidas, assim como
as que possuem vocação florestal.
Art. 6º. O Poder Público deverá inventariar a flora existente no Estado, de acordo
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com a prioridade a ser definida pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente COEMA.
Art. 7º. O Poder Público deverá elaborar lista com as espécies da flora em vias de
extinção, raras ou endêmicas no Estado.
Art. 8º. O Poder Público deverá montar o banco de dados e mantê-lo atualizado,
a fim de gerar informações sobre a flora natural do Estado.
Art. 9º. A avaliação de empreendimentos, atividades, obras, quanto a viabilidade
econômica, social e ambiental, deverá ser feita com base em estudos ambientais
que permitam identificar o impacto ambiental.
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SUBSEÇÃO II
DA PESQUISA E DA EXTENSÃO FLORESTAL
Art. 10. O Poder Público deverá desenvolver e apoiar a difusão de pesquisas e
tecnologias que visem a atender às demandas do Estado, a fim de possibilitar o
desenvolvimento do setor florestal.
Art. 11. A extensão florestal deverá ser prestada pelo Poder Público através do
órgão competente, ou através de parcerias com outras instituições
governamentais e não- governamentais.
SUBSEÇÃO III
DOS PROGRAMAS
Art. 12. As áreas degradadas deverão ser priorizadas, para projetos de reposição
de cobertura vegetal.
Art. 13. Quando da aprovação de projetos de reposição florestal deverá se
manter como prioridade às espécies nativas, principalmente aquelas
consideradas em extinção ou em perigo de extinção ou erosão genética.
Art. 14. O Poder Público desenvolverá programas específicos de controle de
pragas e doenças, principalmente aquelas mais comuns na região.
Art. 15. O Poder Público criará e manterá programas alternativos ao uso do fogo.
Art. 16. O Poder Público desenvolverá programa para garantir a produção, coleta
e conservação de sementes a fim de abastecer o Estado.
Parágrafo único. Deverão ser priorizadas as produções de sementes das espécies
comerciais e potencialmente comerciais, assim como aquelas raras, endêmicas
ou ameaçadas de extinção.
Art. 17. O Poder Público deverá criar e manter programas de identificação e
delimitação de áreas potenciais como banco de sementes de espécies nativas a
fim de protegê-las.
SUBSEÇÃO IV
DOS INCENTIVOS E SUBSÍDIOS
Art. 18. O Poder Público, através dos órgãos competentes e, observadas as
diretrizes do zoneamento ecológico-econômico, poderá conceder incentivos ou
linhas de crédito especiais à pessoa física ou jurídica que:
I - possuir a certificação florestal ou esteja em processo para consegui-la;
II - aderir aos programas alternativos ao desmatamento;
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III - mantiver as reservas legais ou florestas de preservação permanente;
IV - utilizar técnicas alternativas ao uso do fogo para produção agropecuária;

V - criar ou implementar mecanismos de práticas de manejo.
Art. 19. O Poder Público deverá conceder incentivos para:
I - empreendimentos coletivos, representados por cooperativas, associações e

comunidades, que utilizem ou venham a utilizar práticas produtivas sustentáveis;
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II - criação de parques industriais voltados para a utilização de produtos

florestais oriundos de áreas de manejo;
III - consultorias para o comércio e marketing de produtos florestais.
IV - atividades que agregarem valor aos produtos florestais, principalmente

aquelas que priorizarem a industrialização do produto dentro do Estado do
Amapá.
SUBSEÇÃO V
DA INFORMAÇÃO, EDUCAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E COOPERAÇÃO
Art. 20. O órgão ambiental criará e manterá um setor específico, a fim de permitir
o acesso às informações sobre o gerenciamento das florestas.
Parágrafo único. Para isso deverá, obrigatoriamente, disponibilizar cópias dos
estudos elaborados para verificação da viabilidade de atividades que
intervenham nas florestas, na biblioteca do órgão ambiental, na internet e onde
o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA considerar conveniente para
maior acesso à população.
Art. 21. O Poder Público deve desenvolver e apoiar programas específicos sobre
educação ambiental florestal, com o objetivo de despertar na sociedade uma
consciência quanto à importância e às diversas possibilidades de uso dos
recursos florestais madeireiros, não- madeireiros, bem como os serviços que a
floresta pode ofertar.
Parágrafo único. Para isso deverá criar e apoiar escolas: bosque, comunitárias e
técnicas florestais nos municípios do Estado.
Art. 22. Resguardado o respeito ao estabelecido na Constituição Federal no que
se refere à soberania, o Estado do Amapá buscará manter cooperação nacional
e internacional, a fim de promover o desenvolvimento sustentável de suas
florestas e demais formas de vegetação, assim como a utilização dos serviços que
a floresta oferece.
Parágrafo único. Toda cooperação deverá ser previamente submetida a
apreciação do Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA e só será
aprovada caso fique constatada a forma de benefício para ambas as partes
cooperadas.
SUBSEÇÃO VI
DOS ESPAÇOS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS
Art. 23. São espaços territoriais especialmente protegidos, as florestas e demais
formas de vegetação natural de preservação permanente, as reservas legais e as
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unidades de conservação da natureza.
§ 1º Observar-se-á em relação:
I - às áreas de Preservação Permanente e à Reserva Legal - o disposto no Código

Ambiental do Estado;
II - às Unidades de Conservação - o que dispuser a Lei sobre o Sistema Estadual

de Unidades de Conservação.
Art. 24. Os espaços especialmente protegidos só poderão ser alterados ou
suprimidos em caso de utilidade pública ou interesse social, porém, somente
mediante lei.
Art. 25. Quanto às reservas legais, deverá ser considerado além do estabelecido
em outras leis, o seguinte:
§ 1º Os proprietários e posseiros manterão 80% (oitenta por cento) de sua área
total como reservas legais e após definido o zoneamento ecológico-econômico
pelo Estado do Amapá este índice poderá ser alterado, porém nunca inferior a
50% (cinquenta por cento).
§ 2º A área de reserva legal deverá ser averbada à margem da inscrição da
matrícula do imóvel, no cartório do registro imobiliário competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão, a qualquer título,
ou de desmembramento da área o que deverá ficar expresso nos contratos e/ou
títulos correspondentes e como anotações e destaque, na matrícula e nas
averbações.
§ 3º A averbação de reserva legal em pequenas propriedades ou posse rural
familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoios técnico e jurídico,
quando necessário.
§ 4º A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental
estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental municipal
ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerado, no
processo de aprovação, a função social da propriedade e os seguintes critérios,
quando houver:
I - plano de bacia hidrográfica; II - plano diretor municipal;
III - zoneamento ecológico-econômico; IV - outras categorias de zoneamento;
V - a proximidade com outra reserva legal, área de preservação permanente,
unidade de conservação ou outra área legalmente protegida.
§ 5º A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser
utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo com princípios
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e critérios técnicos e científicos, estabelecidos no regulamento, ressalvada as
hipóteses previstas no §7º deste artigo, sem prejuízo das demais legislações
específicas.
§ 6º Os proprietários de áreas de florestas que não contenham o percentual
estabelecido em lei para reserva legal deverão:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante plantio a cada 03 (três)

anos, de no mínimo 1/3 (um terço) da área total necessária à sua
complementação, com espécies nativas ou exóticas, de acordo com critérios
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente;
II - conduzir a regeneração natural da área destinada à reserva legal, desde que

devidamente acompanhada pelo órgão ambiental competente;
III - compensar a reserva legal com outra área dentro do Estado, equivalente em

importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e
esteja localizada na mesma microbacia, sendo que na impossibilidade de
localização na mesma microbacia, deverá ser priorizada a bacia hidrográfica mais
próxima.
§ 7º Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal
em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser computados os
plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou industriais, compostas por
espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em consórcio com
espécies nativas.
Art. 26. Fica instituído o contrato de concessão florestal para utilização das
florestas públicas estaduais, de acordo com o que dispuser a regulamentação e
desde que obedecido o uso sustentável das florestas.
CAPÍTULO II
FORMAS E INSTRUMENTOS DE OBTENÇÃO DOS PRODUTOS MADEIREIROS E
NÃO MADEIREIROS E DOS SERVIÇOS QUE A FLORESTA OFERECE
SEÇÃO I
DAS FORMAS DE OBTENÇÃO DE MADEIRAS
Art. 27. As formas de obtenção de madeira no Estado do Amapá são feitas
através de:
I - manejo florestal sustentável;
II - desmatamentos para uso alternativo do solo; III - projetos de
reflorestamento.
SUBSEÇÃO I
331

DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL
Art. 28. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas
localizadas no Estado, que só poderão ser utilizadas em observância a planos
técnicos de condução e manejo.
§ 1º São modalidades de plano de manejo:
I - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo em escala empresarial;
II - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo simplificado;
III - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo em florestas de

palmeiras para fins de produção do fruto e do palmito;
IV - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo para produção de

plantas medicinais, ornamentais, aromáticas, oleaginosas, cipós, sementes e
outros;
V - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo comunitário;
VI - plano de manejo florestal sustentável de uso múltiplo sob regime especial.

§ 2º Caso seja necessária a criação de novas modalidades de plano de manejo,
estas deverão ser previamente discutidas e aprovadas através do COEMA.
SUBSEÇÃO II
DO USO ALTERNATIVO DO SOLO
Art. 29. Qualquer tipo de alteração da cobertura florestal nativa proveniente de
atividade de uso alternativo do solo dependerá de prévia autorização do órgão
ambiental.
§ 1º São exemplos de uso alternativo do solo, a implantação de projetos:
I - de colonização e assentamento de população; II - agropecuários;
- industriais;
- florestais;
- de geração e transmissão de energia; VI - de mineração;
VII - de transporte.
§ 2º As madeiras oriundas dessas atividades deverão ser obrigatoriamente
utilizadas, sendo que para isso há necessidade de aprovação pelo órgão
ambiental competente, conforme regulamentação.
§ 3º Não é permitida a conversão de florestas ou de outra forma de vegetação
nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que possua área
desmatada, quando for verificado que a referida área encontra-se abandonada,
subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a vocação e capacidade
de suporte do solo.
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§ 4º Fica proibida, em áreas com cobertura vegetal primária ou secundária, em
estágio avançado de regeneração, a implantação de projetos de assentamento
humano ou de colonização para fins de reforma agrária, ressalvados os projetos
de assentamentos agroextrativistas, respeitadas as legislações específicas.
SUBSEÇÃO III
DO REFLORESTAMENTO E DA REPOSIÇÃO FLORESTAL
Art. 30. A pessoa física ou jurídica que explore, utilize, transforme ou consuma
matéria-prima florestal fica obrigada a promover a reposição florestal.
§ 1º A reposição de que trata este artigo poderá ser realizada:
I - através de reflorestamento em áreas de propriedade da pessoa física ou

jurídica obrigada a fazê-la ou em área de propriedade de terceiros, da qual
aquela detenha posse, mediante contratos admitidos na legislação em vigor;
II - através da participação comprovada da pessoa física ou jurídica obrigada a

fazê-la em projetos de reflorestamento, comunitários ou cooperativos.
§ 2º A reposição florestal será efetuada exclusivamente no Estado e
preferencialmente no Município de origem da matéria-prima explorada.
§ 3º Caberá ao órgão ambiental definir o percentual a ser utilizado de espécies
nativas e/ou exóticas, de acordo com o objetivo do reflorestamento.
Art. 31. São isentos da reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que
venham a se prover: I - da matéria-prima florestal quando proveniente:
a) de floresta não vinculada à reposição obrigatória;
b) de floresta objeto de plano de manejo;
c) da implantação de projetos de uso alternativo, desde que comprovado o

interesse público ou social.
II - de resíduos oriundos da exploração e da industrialização florestal.
Parágrafo único. As hipóteses de isenção previstas neste artigo ficam sujeitas à
comprovação da origem da matéria-prima junto à SEMA.
SEÇÃO II
DOS SERVIÇOS FLORESTAIS
Art. 32. As florestas oferecem serviços tais como:
I - Sequestro de Carbono;
II - Ecoturismo;
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III - Servidão Florestal;
IV - Reserva Legal Opcional ou Voluntária;
V - Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual.

Parágrafo único. Esses serviços deverão ser mensurados quanto ao seu valor
econômico, social e ambiental e os proprietários dessas áreas deverão ter
prioridades para receber incentivos e créditos, a fim de que possam continuar
desenvolvendo um serviço de beneficio a toda humanidade.
CAPÍTULO III
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE, DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE E DAS TAXAS
SEÇÃO I
DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE
Art. 33. A exploração de florestas e de formação sucessoras situadas no Estado,
com exceção daquelas de domínio do Poder Público Federal, tanto as que forem
de domínio público como de domínio privado, dependerá de aprovação prévia
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, bem como de adoção de
técnicas de condução, exploração, reposição e manejo compatíveis com os
vários ecossistemas formados pela cobertura arbórea.
SEÇÃO II
DO CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE
Art. 34. Há previsão para que o Conselho Estadual de Meio Ambiente - COEMA
institua câmaras técnicas, dentre elas será obrigatoriamente necessária à
constituição da câmara sobre florestas.
SEÇÃO III
DAS TAXAS
Art. 35. A exploração, utilização, transformação e consumo de matéria-prima
florestal sujeitam- se às taxas previstas na Resolução nº 0001/98, do COEMA,
inclusive quanto às demais disposições, cabendo ao órgão competente adequar
as demais taxas referentes aos serviços florestais.
Parágrafo único. A prioridade quanto ao destino do valor arrecadado através das
taxas será especificado através do COEMA, porém, sempre com destinação
exclusiva para projetos voltados ao controle, à preservação, à reposição e à
conservação dos recursos florestais.
CAPÍTULO IV
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DO CONTROLE ATRAVÉS DE CADASTRO, LICENCIAMENTO, VISTORIA,
MONITORAMENTO, FISCALIZAÇÃO, AUDITORIA
Art. 36. O órgão ambiental utilizará os seguintes instrumentos a fim de controlar
a atividade florestal:
I - Cadastros - todo estabelecimento que consome, beneficia ou transporta

produtos ou subprodutos florestais nativos, deve manter cadastro atualizado
junto ao órgão ambiental competente, conforme definido na Lei Complementar
nº 0005, de 18 de agosto de 1994;
II - Autorização - o órgão ambiental utilizará o sistema de autorização como

instrumento de controle das atividades de transporte dos produtos in natura e
beneficiados da flora natural;
III - Licenciamento e a revisão de atividades que utilizam os recursos da flora

natural, bem como das atividades que provoquem alteração da cobertura
natural, fica sujeita ao prévio licenciamento do órgão competente, conforme
definido na Lei Complementar nº 0005, de 18 de agosto de 1994;
IV - Vistorias - são inspeções obrigatórias realizadas por profissional competente

como forma de acompanhar o desenvolvimento das atividades florestais;
V - Monitoramento - o órgão ambiental do Estado manterá sistema de

monitoramento da cobertura vegetal, assim como das atividades florestais;
VI - Fiscalização - a SEMA celebrará convênios, acordos ou contratos com pessoa

física ou jurídica para fiscalizar a aplicação dos dispositivos desta Lei;
VII - Auditoria - o Poder Público manterá um sistema de auditagem das atividades

de exploração florestal, de acordo com lei que definirá a forma como ela será
realizada.
CAPÍTULO V
DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES DISCIPLINARES E COMPENSATÓRIAS
Art. 37. As pessoas físicas e jurídicas que desrespeitarem as exigências contidas
nesta Lei estarão sujeitas à aplicação de penalidades disciplinares e
compensatórias.
Parágrafo único. Comete infração administrativa aquele que violar limitação
administrativa florestal, prevista por norma geral federal, por esta Lei, seus
regulamentos e pelas resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente.
Art. 38. Aplicam-se às infrações administrativas as penalidades e o processo
administrativo punitivo, previstos na Lei 0005 de 18 de agosto de 1994.
Art. 39. O órgão ambiental competente, visando evitar episódios críticos de
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alteração da qualidade do meio ambiente, assim como infrações instantâneas
surpreendidas na sua flagrância, poderá aplicar independente do processo
administrativo punitivo, as seguintes penalidades:
I - apreensão de produtos, instrumentos, apetrechos, equipamentos e veículos

de qualquer natureza utilizados no cometimento da infração;
- interdição do produto;
- interdição parcial ou total, por tempo determinado, do estabelecimento ou da atividade.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 40. O Poder Executivo Estadual submeterá à apreciação da Assembleia
Legislativa, a cada 02 (dois) anos, um relatório de avaliação global das ações
sobre a floresta contidas nessa norma.
Art. 41. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 28 de junho de
2002. MARIA DALVA DE
SOUZA FIGUEIREDO
Governadora
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2003
Referente ao Projeto de Lei n°
0034/03-AL
LEI N° 0772, DE 23 DE SETEMBRO DE 2003
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3124, de 25.09.03 Autor: Deputado Zezé
Nunes
Dispõe sobre a concessão da Medalha do Mérito Ambiental no Estado do Amapá
e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. A concessão da Medalha do Mérito Ambiental do Estado do Amapá
subordina-se às disposições desta Lei.
Art. 2º. A Medalha do Mérito Ambiental, a ser concedida anualmente, por
ocasião da “Semana do Meio Ambiente”, em número máximo de (três) para cada
categoria, destina-se a distinguir pessoas, sociedade civil organizada, empresas
e instituições que tenham se destacado na defesa da melhoria do meio ambiente
e na conservação da natureza.
Art. 3º. VETADO. Art. 4º. VETADO. Art. 5º. VETADO. Art. 6º. VETADO.
Art. 7º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias
contados da sua publicação.
Art. 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá – AP, 23 de setembro de
2003. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0050/03-AL
LEI Nº 0794, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3188, de 31.12.03 Autor: Deputado Eider
Pena
Declara como Entidade de Utilidade Pública no âmbito do Estado do Amapá a
Fundação Instituto Amazônico de Migrações e Meio Ambiente e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá decreta e eu
sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica declarada de Utilidade Pública no âmbito do Estado do Amapá a
Fundação Instituto Amazônico de Migrações e Meio Ambiente, entidade sem
fins lucrativos sediada à Avenida Mendonça Furtado nº 746, Bairro Central, na
cidade de Macapá, inscrita no CNPJ sob o número 00.831.409/0001-50, com
base no que estabelece a Lei nº 0027, de 31 de agosto de 1992.
Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 31 de dezembro de
2003. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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2004

Referente ao Projeto de Lei nº
0055/03-AL
LEI Nº 0801, DE 08 DE JANEIRO DE 2004
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3193, de 08/01/2004
Dispositivo objeto de derrubada de veto publicado no D.O.E. nº 3561, de
15/07/2005 Autor: Deputado Zezé Nunes
Institui o dia 22 de março como o Dia Estadual de Limpeza das nascentes, dos
rios, córregos e lagos do Estado e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o dia 22 de março como o “Dia Estadual de Limpeza das
nascentes, dos rios, córregos e lagos do Estado”.
Parágrafo único. A data de que trata este artigo deverá constar no calendário
oficial do Estado. Art. 2º. Ficam a cargo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável
– SEMA, e a seus possíveis colaboradores, a divulgação, a programação e a
realização de eventos de conscientização e conhecimento desta Lei. (publicado
no D.O.E. nº 3561, de 15/07/2005, em virtude de derrubada de veto)
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 08 de janeiro de 2004.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0087/03-AL
LEI Nº 0835, DE 27 DE MAIO DE 2004
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3286, de 27/05/2004 Autor: Deputado
Eider Pena
Dispõe sobre a ocupação urbana e periurbana, reordenamento territorial, uso
econômico e gestão ambiental das áreas de ressaca e várzea localizadas no
Estado do Amapá e dá outras providencias.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. O Governo do Estado, com a colaboração das Prefeituras Municipais,
num prazo de até 03 (três) anos, realizará o Zoneamento Ecológico Econômico
Urbano – ZEEU, em escala de detalhe adequada, das áreas de ressaca e várzea
localizadas nas zonas urbanas e periurbanas, visando a promoção social, o
ordenamento econômico e a proteção do meio ambiente.
Parágrafo Único. Ficam definidas, para efeitos da presente Lei, o seguinte:
I – VETADO.
II - Várzea: terrenos baixos e levemente planos que se encontram junto às
margens dos rios, inundáveis diariamente sob influência das marés, com
vegetação predominantemente arbórea.
Art. 2°. Ficam proibidas novas ocupações e uso de áreas de ressaca urbanas e
periurbanas, exceto para execução de obras de infraestrutura.
Parágrafo Único. VETADO.
Art. 3º. As atividades econômicas já existentes em áreas de ressaca e várzea,
poluidoras ou potencialmente poluidoras, conforme estabelecida na legislação
vigente, terão prazo de até 01 (um) ano, após a aprovação do Zoneamento
Ecológico Econômico Urbano - ZEEU, para a regularização de suas atividades
perante os órgãos competentes, ficando obrigadas a apresentar plano especial
de recuperação das áreas por elas degradadas.
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Parágrafo Único. As atividades econômicas em curso, instaladas em áreas de
ressaca e várzea, de forte impacto social e ambiental, deverão apresentar junto
aos órgãos ambientais competentes, um Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental – TACA, enquanto se aguarda as orientações do Zoneamento
Ecológico Econômico Urbano – ZEEU.
Art. 4º. Após a conclusão do Estudo do Zoneamento Ecológico Econômico
Urbano – ZEEU e constatando-se que a ocupação urbana de uma área é
irreversível do ponto de vista ambiental, fica essa área priorizada no
ordenamento urbano e paisagístico, para melhoria da qualidade de vida dos
habitantes da mesma.
Parágrafo Único. O Poder Público adotará na urbanização de áreas de ressaca e
várzea fortemente ocupadas, intervenções estruturais que garantam a drenagem,
a permeabilidade de solo e a harmonia paisagística com o meio natural
circundante.
Art. 5º. VETADO.
Art. 6º. As áreas de ressaca e várzea preservadas terão como fins de uso
prioritário a criação de Unidades de Conservação à nível municipal e estadual.
Art. 7º. VETADO.
Art. 8º. As atividades lesivas ou em desacordo com o disposto na presente Lei
sujeitará os infratores às sanções previstas na legislação ambiental vigente.
Art. 9º. VETADO.
Art. 10. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo máximo de
120 (cento e vinte) dias após a realização do Zoneamento Ecológico Econômico
Urbano – ZEEU.
Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Art. 12. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 455, de 22
de maio de 1999.

Macapá - AP, 27 de maio de
2004. ANTONIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0013/04-GEA
LEI Nº 0873, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2004
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3430, de 31/12/2004 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a criação da Área de Proteção Ambiental da Fazendinha, no
Município de Macapá, Estado do Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criada a Área de Proteção Ambiental da Fazendinha – APA da
Fazendinha, situada no Município de Macapá, Estado do Amapá, com o objetivo
de conciliar a permanência da população local com a proteção ambiental,
através do uso racional dos recursos naturais e da busca de alternativas
econômicas sustentáveis para a comunidade residente.
Art. 2º. A APA da Fazendinha possui a seguinte delimitação geográfica, com base
nas informações obtidas através de GPS (Posicionamento Geográfico por
Satélite), inicia o perímetro da área no marco M-01RB localizado a margem
esquerda da Rodovia Juscelino Kubitschek (Macapá/Santana) no limite comum
com o lote do Senhor Amiraldo Favacho, definido pela coordenada geográfica
de Latitude 00º02’44,8”S e Longitude 51º07’420,0”Wgr., elipsóide SAD69 e pela coordenada Plana U.T.M. N= 9.994.941,290m e E=485.720,457m,
referida ao Meridiano Central 51ºWgr.; deste, com o azimute de 154º22’14” e
distância de 609,34 metros chega-se ao marco M-02RB, de coordenadas
geográficas latitude 00º03’02,7”S e Longitude 51º07’33,4”Wgr., localizado no
limite do lote do senhor Amiraldo Favacho; deste, com azimute de 66º10’06” e
distância de 496,20 metros, chega-se ao marco M-03RB, de coordenadas
geográficas Latitude 00º02’56,1”S e Longitude 52º07’18,8”Wgr., localizado a
margem direita do Igarapé Paxicu; deste, segue-se pela referida margem no
sentido jusante (baixando), com uma distância de 657,74 metros até encontrar o
marco M-04RB, de coordenadas geográficas latitude 00º03’04,2”S e Longitude
51º07’08,5”Wgr., localizado também na margem direita do Igarapé Paxicu; deste,
segue-se ainda pela referida margem, também no sentido jusante (baixando)
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com uma distancia de 759,22 metros até encontrar o marco M-05RB, de
coordenadas geográficas Latitude 00º03’16,4”S e Longitude 51º07’07,6”Wgr.,
localizado na foz do Igarapé Paxicu, confluência com a margem esquerda do rio
Amazonas; deste, segue-se pela referida margem do rio Amazonas no sentido
montante (subindo) com uma distância de 1.597,28 metro até encontrar o marco
M-06RB, de coordenadas geográficas Latitude 00º03’10,4”S e Longitude
51º07’56,0”Wgr., localizado também na margem esquerda do rio Amazonas
no sentido montante (subindo) com uma distância de 909,22 metros até
encontrar o marco M-07RB, de coordenadas geográficas latitude 00º03’10,1”S e
Longitude 51º08’22,8”Wgr., localizado na margem esquerda do rio Amazonas
na foz do Igarapé da Fortaleza em sua margem esquerda; deste, segue-se pela
referida margem do Igarapé da Fortaleza no sentido montante (subindo) com
uma distância de 467,18 metros até encontrar o marco M-08RB de coordenadas
geográficas Latitude 00º02’56,9”S e Longitude 51º08’16,9”Wgr., localizado na
margem esquerda do Igarapé da Fortaleza, confluência com a margem esquerda
da Rodovia Juscelino Kubitschek; deste, segue-se pela referida margem no
sentido Santana/Fazendinha com uma distância de 1.162,26 metros até
encontrar o marco M-01RB ponto inicial da descrição, totalizando uma área de
136,5924 hectares e um perímetro de 6.658,63 metros.
Art. 3º. Na implementação, manejo e gerenciamento da APA da Fazendinha
serão adotados entre outros, os seguintes instrumentos e medidas:
I - o Zoneamento Ambiental definido o uso de cada zona, bem como as

atividades que deverão ser restringidas ou proibidas na unidade;
II - o Plano de manejo elaborado em consonância com o Zoneamento

Ambiental, com a participação da comunidade local e outros seguimentos da
sociedade interessados e regulamentados pelo Conselho Estadual do Meio
Ambiente – COEMA;
III - o Licenciamento Ambiental; IV - o Cadastro dos moradores;

V - o Monitoramento Ambiental; VI - a Fiscalização Ambiental;
VII – a Educação Ambiental.
Parágrafo único. Compete ao Órgão Estadual do Meio Ambiente a execução das
medidas acima descriminadas.
Art. 4º - Na APA da Fazendinha ficam proibidas:
I - atividades potencialmente poluidoras capazes de efetar mananciais de água;
II - derrame ou depósito inadequado de resíduos ou rejeitos, “in natura”, de

qualquer natureza; III - atividades que impliquem em dano à biodiversidade;
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IV - outras atividades em desacordo com o Zoneamento Ambiental e Plano de
Manejo da unidade;
Parágrafo único. A utilização dos recursos naturais da APA da Fazendinha fica
reservada, exclusivamente, aos moradores devidamente cadastrados pelo órgão
responsável pela sua gestão, respeitando o Zoneamento Ambiental e Plano de
Manejo da unidade.
Art. 5º. A APA da Fazendinha será gerenciada por um Conselho, presidido pelo
órgão responsável pela sua administração e constituído por representantes de
órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população residente, a
ser instituído com o apoio do Órgão Estadual do Meio Ambiente, conforme
dispuser no instrumento próprio a ser emanado pelo Poder Executivo Estadual.
Art. 6º. A APA da Fazendinha será administrada pelo Órgão Estadual do meio
Ambiente, com a colaboração de instituições estaduais, federais e municipais
afins, de organizações da sociedade civil locais e da população residente.
Parágrafo único. A administração e o gerenciamento da APA da Fazendinha
deverá obedecer aos seguintes princípios e diretrizes:
a) planejamento participativo e integrado;
b) promoção da qualidade de vida e bem estar da população residente;
c) proteção da diversidade biológica;
d) sustentabilidade dos recursos naturais;

Art. 7º. Visando alcançar os objetivos da presente Lei, o Governo do Estado do
Amapá poderá firmar convênios, contratos e acordos com órgãos e entidades
nacionais e internacionais, públicas e privadas, sem prejuízo de suas
competências.
Art. 8º. A implantação de atividades que envolvam infraestrutura física no interior
da APA da Fazendinha, além do cumprimento das normas estaduais e municipais
cabíveis, dependerá de licenciamento prévio do Órgão Estadual do Meio
Ambiente, que somente poderá concedê-lo após ouvido o Conselho.
Art. 9º. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o Decreto (N)
nº 020, de 14 de dezembro de 1984.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Macapá-AP, 29 de dezembro de
2004. ANTONIO WALDEZ GÓES DA
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SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0040/04-AL
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LEI Nº 0898, DE 14 DE JUNHO DE 2005
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3540, de 15.06.2005 Autor: Deputado
Manoel Mandi
Define e disciplina a Aquicultura no Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DEFINIÇÕES
Art. 1º. Aquicultor é a pessoa física ou jurídica que se dedique a criação de seres
aquáticos que tenham todo ou parte do ciclo de vida na água para fins de
alimentação humana ou ornamental.
Art. 2º. Produtor de alevinos é o piscicultor que se dedique à reprodução,
larvicultura, criação e comercialização de alevinos.
Art. 3º. Reprodutor é o peixe adulto que será utilizado pelos produtores de
alevinos na desova e obtenção destes.
Art. 4º. Peixe de piscicultura é o peixe destinado ao consumo humano e/ou
industrialização, que foi criado em sistema de produção compatível com as
práticas adotadas na piscicultura.
Art. 5º. As estruturas de produção compreendem as seguintes instalações de
cultivo:
I - Viveiros de derivação;
II - Viveiros de barragem;
III - Tanques revestidos em alvenaria, concreto ou similar;
IV - Lagos, lagoas ou açudes que tenham toda ou parte de sua área utilizada para

a Aquicultura; V - Tanque-rede.
Art. 6º. Espécies exóticas são animais que não tenham origem genética na bacia
hidrográfica ao qual o empreendimento está localizado.
Art. 7º. Espécies nativas são seres animais que existem na mesma bacia
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hidrográfica ao qual o empreendimento está localizado, e possuem a mesma
base genética que as populações naturais adjacentes.
CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO
Art. 8º. Os Aquicultores são classificados quanto ao objetivo em:
I. Produtores de larvas, sementes e alevinos - Dedicam-se à produção e
comercialização de larvas, semente e alevinos.
a - Será classificado como alevino I aqueles com tamanho mínimo de 3-4 cm;
b - Será classificado como alevino II aqueles com médio acima de 4 cm.
c - Será classificado como juvenil o peixe com tamanho acima de 10 cm.
II - Produtores de peixes ornamentais - Dedicados à produção e comercialização
de peixes que serão utilizados como espécies ornamentais ou de aquáriofilia.
Parágrafo único. O povoamento e repovoamento será feito mediante prévio
licenciamento ambiental com espécies nativas:
I - Recomposição da fauna ictiíca em casos de ação antrópica nociva à população
natural; II - Manejo pesqueiro;
III - Auxiliar no controle de pragas e desequilíbrios ambientais.
IV - É proibida a utilização de espécies exóticas e alóctones para fins de

povoamento e repovoamento.
V - Produtores de Iscas - são aqueles que realizam trabalhos de reprodução,

cultivo e comercialização de peixes utilizados como iscas vivas na pesca amadora
e/ou comercial.
VI - Pesqueiro ou Pesque-Pague - são aquelas unidades de produção que

cultivam ou adquirem peixes vivos de outros piscicultores, destinados a pesca
como forma de lazer, recreação, esporte ou turismo.
Art. 9°. A Classificação quanto ao porte será avaliada de acordo com a
capacidade de produção em pequenos, médios e grandes como se segue:
Pequenos: produção inferior a 30 toneladas de pescado por ano Médios:
produção entre 30 e 200 toneladas de pescado por ano Grandes: produção
superior a 200 toneladas de pescado por ano.
Art. 10. Para efeitos práticos, quando em bases fixas, o porte poderá ser
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regulamentado de acordo com o tamanho da área de espelho d’água total,
conforme se segue:
SISTEMA

SEMI

INTENSIVO

PORTE
PEQUENO

INTENSIVO
ATÉ 3 HA

ATÉ 1 HA
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MÉDIO
GRANDE

3 A 20 HA
ACIMA DE 20 HA

1 A 6 HA
ACIMA DE 6 HA

§ 1º A classificação quanto ao porte, quando regulamentada pelo tamanho da
área de espelho d’água total, só levará em conta as bases fixas utilizadas
diretamente na produção de pescado, excluindo-se outras destinadas a outros
usos, na propriedade.
Art. 11. A classificação quanto ao porte será aplicada a cada projeto de
Aquicultura e não ao Aquicultor.
CAPÍTULO III
DOS PRODUTOS
Art. 12. São produtos da produção da Aquicultura:
I - Semente, larvas, pós-larvas e alevinos; II - Iscas Vivas
III - Pescado vivo
IV - Pescado abatido e in natura
V - Pescado abatido, beneficiado por qualquer tipo de processamento e

conservação.
VI - Hipófises oriundas do processamento de pescado de Aquicultura.
CAPÍTULO IV
DOS IMPACTOS AO MEIO AMBIENTE
Art. 13. Serão considerados impactos ambientais decorrentes da Aquicultura os
seguintes eventos:
I - Introdução de espécies exóticas animal ou vegetal que possam alterar a

frequência natural de ocorrência das populações ou as possibilidades de
sobrevivência de qualquer espécie nativas, incorrendo no item II do parágrafo 1
do artigo 225 da Constituição Brasileira.
II - Introdução de espécies exóticas que possam alterar a natureza genética das

espécies nativas, assim chamadas contaminação genética, incorrendo nos
mesmos artigos do item I;
III - Introdução de doenças e parasitos no ambiente natural e/ou Aquiculturas,

originadas de outras bacias hidrográficas;
IV - Introdução de espécies nativas no ambiente natural, também chamada

contaminação genética, incorrendo nos mesmos artigos do item I.
V - Uso de água fora dos padrões estabelecidos em lei quanto a vazão e
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proteção de mananciais;
VI - Uso das áreas protegidas por lei, especialmente àquelas descritas em

Legislação Federal, Estadual e Municipal.
CAPÍTULO V DAS LICENÇAS
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Art. 14. Ficam sujeitas ao registro, para fins de formação de cadastro, todos os
empreendimentos aquícolas.
Parágrafo único. O cadastramento será de forma gratuita, pelo órgão gestor dos
recursos pesqueiros, cabendo ao órgão a orientação quanto a aspectos
ambientais de forma a adequar o empreendimento às diretrizes de conservação
ambiental ao Estado.
Art. 15. Aos novos empreendimentos aquícolas, se aplicam as normas
estabelecidas na legislação federal e/ou estadual, quanto ao licenciamento
ambiental para instalação e exploração.
Art. 16. A aprovação da licença ambiental de Aquicultor deverá levar em conta
os riscos potenciais de impactos ambientais decorrentes da atividade, conforme
descrito no capítulo IV da presente lei.
Art. 17. As construções destinadas à Aquicultura deverão oferecer:
I - Solidez necessária à contenção da água, que garanta a sua estabilidade por

período compatível com o risco ambiental derivado do seu eventual
rompimento;
II - Proteção dos taludes contra a erosão;
III - Dispositivos de proteção contra a fuga de peixes para o meio ambiente, tanto

à jusante como à montante da Aquicultura;
IV - A execução das obras levando em conta critérios e estruturas que venham a

gerar o mínimo de áreas de empréstimo e locais de disposição final de estéreis
e rejeitos, de preferência mantendo-os abaixo da linha da água.
Art. 18. Será concedida, mediante pedido, a permissão para a captura e o
transporte de reprodutores do ambiente natural, para formação de plantel de
reprodução e para melhoramento genético.
Art. 19. A captura de reprodutores e peixes para a retirada de hipófises
dependerão de autorização especial, expedida pelo órgão de gestão da pesca,
mediante apresentação de documentos comprovando a regularidade do
Aquicultor junto aos órgãos competentes, assim como um projeto técnico
expedito, comprovando a necessidade das espécies, quantidades, capacidade de
produção e mercado.
Parágrafo único. O órgão Estadual competente atendendo pedido do Aquicultor
determinará a quantidade de peixes, o tempo para a realização do trabalho, os
apetrechos necessários e a região da qual serão extraídos os exemplares.
Art. 20. A captura, manutenção e transporte de reprodutores descritos no art. 6º
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e 7º deverão atender às condições mínimas de tratamento condigno a animais
vivos, bem como as perdas por morte não poderão exceder a 20% do total
transportado por viagem.
Art. 21. Os exemplares mortos descritos no artigo 20, assim como os doadores
de hipófises descritos no artigo 19, poderão ser utilizados para consumo próprio
ou doados, sendo vedada a sua comercialização.
Art. 22. Tanto reprodutores, como hipófises, objeto dos artigos 17 e 18, serão de
uso exclusivo dos Aquicultores autorizados, não sendo passível de
comercialização.
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Parágrafo único. Quando a retirada de hipófises for realizada durante o
processamento do pescado, como subproduto, nos entrepostos e indústrias,
poderão ser comercializadas, atendendo-se as disposições legais.
Art. 23. Só será dada permissão ou autorização para captura e transporte de
peixes àqueles Aquicultores estaduais devidamente enquadrados nos itens I, II e
V do artigo 8º e com as espécies compatíveis com sua atividade.
Art. 24. Aos Aquicultores de outros estados, será fornecida a permissão ou
autorização para captura e transporte de peixes quando comprovado, através
de Registro de Aquicultor na Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta
e do Abastecimento.
Art. 25. Cabe a Agência de Pesca do Amapá - (PESCAP), fomentar, fornecer
assistência técnica, elaborar programas; estudos e pesquisas acerca desta
atividade.
CAPÍTULO VI
DAS PROIBIÇÕES
Art. 26. Fica proibida a introdução de qualquer espécie de peixe exótica ou
alóctone, em qualquer estágio de desenvolvimento no Estado do Amapá, por
qualquer meio de transporte, sem autorização expressa da Secretaria Estadual
de Meio Ambiente ou órgão público conveniado para tanto.
Art. 27. A Autorização de licença de aquicultor deverá levar em consideração os
seguintes aspectos:
I - Justificativas técnicas;
II - Região do Estado onde será introduzida; III - Origem do material;

IV - Estado sanitário dos animais; V - Impacto ambiental potencial;
VI - Interesse para o desenvolvimento da Aquicultura estadual;
VII - Existência de fornecedores devidamente legalizados no Estado do Amapá,

para a comercialização das espécies a serem introduzidas.
Art. 28. Ficam excluídos do artigo 2º, aqueles Aquicultores que realizem criação
e comercialização de espécies que mesmo sendo exóticas são destinadas à
ornamentação e aquáriofilia e/ou exportação, desde que as instalações para
tanto sejam em Sistema Fechado.
Art. 29. Entende-se por Sistema Fechado as Aquiculturas que tenham instalações
que respeitem os seguintes critérios:
I - Aquicultura em bases fixas;
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II - Ambientes totalmente fechados como casas, barracões, galpões, salas, estufa,

etc;
III - Controle total contra fuga de peixes ao meio ambiente tanto a jusante como

a montante das instalações;
IV - Controle de afluentes;

Art. 30. Será proibida a utilização de peixes em qualquer estágio de
desenvolvimento, como insumo as atividades produtivas, retirados do meio
ambiente natural, como ovos, larvas, alevinos e jovens, principalmente quando
destinados ao cultivo e comercialização de espécies destinadas ao consumo
humano, sem autorização do órgão ambiental.
Parágrafo único. Excetua-se a utilização de peixes como reprodutores e
doadores de hipófises previstos no capítulo V.
Art. 31. A comercialização só será permitida àqueles Aquicultores que estiverem
devidamente autorizados ou possuírem autorização provisória para
funcionamento.
CAPÍTULO VII
DOS INCENTIVOS E PROTEÇÃO A AQUICULTURA
Art. 32. A Aquicultura será considerada atividade de pequeno impacto
ambiental se estiver enquadrada nos seguintes itens:
I - Não estiver enquadrada nos itens I, II, III e IV do capítulo IV; II - Respeitar
todas as determinações da presente lei;
III - Não estiver enquadrada em Aquicultura de grande porte; IV - Estiver
implantada em bases fixas.
Art. 33. A Aquicultura será considerada de interesse ambiental se ela estiver
enquadrada no artigo anterior e contribuir com a manutenção da integridade
dos estoques naturais das seguintes formas:
I - Diminuição da pressão de pesca pela oferta regional de pescado vivo ou

fresco;
II - Diminuição dos danos causados na captura de iscas na natureza e de

reprodutores pela oferta daquelas espécies provenientes de Aquicultura.
III - Reconstituição de ambientes degradados por ação antrópica nociva ao

meio ambiente;
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IV - Substituição da oferta de espécies ornamentais retiradas da natureza por

aquelas criadas artificialmente.
Art. 34. Todos os produtos de Aquicultura, conforme descritos no capítulo III,
não estão incluídos nas limitações legais pertinentes a pesca turística ou
comercial, quanto a:
I - Tamanho mínimo; II - Período de defeso;
III - Local de produção; IV - Forma de captura;
V - Limite de quantidade.
Art. 35. O Estado, por suas várias repartições deverá promover, ao máximo
possível, a desburocratização das atividades administrativas no sentido de
remover obstáculos e entraves dando mais estímulo ao pleno desenvolvimento
desta atividade.
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Art. 36. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Lei n
0712, de 29 de julho de 2002.
Macapá – AP, 14 de junho de
2005. ANTÔNIO WALDEZ GÓES
DA SILVA
Governador
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LEI Nº 1028, DE 12 DE JULHO DE 2006
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3804, de 12.07.2006 Autor: Poder
Executivo
(Alterada pela Lei nº 1.042, de 30.09.2015)
Dispõe sobre a criação e gestão da Floresta Estadual do Amapá, e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criada a Floresta Estadual do Amapá, abrangendo áreas dos
Municípios de Serra do Navio, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande,
Mazagão, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuúba, Amapá, Calçoene e
Oiapoque (fig. 01), visando o uso sustentável, mediante a exploração dos
recursos naturais renováveis e não renováveis de maneira a garantir a
perenidade dos recursos ambientais e dos processos ecológicos, mantendo a
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e
economicamente viável.
Art. 2º A Floresta Estadual do Amapá compreende uma área descontínua
estimada em 23.694,00 Km2(vinte e três mil, seiscentos e noventa e quatro
quilômetros quadrados), com as seguintes referências geográficas em maior
conectividade: ao Norte com a Reserva Indígena Uaçá; ao Sul com a Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru e o Assentamento
Agroextrativista do Maracá; ao Leste com a Rodovia BR 156 e a Oeste com o
Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque e a Floresta Nacional do Amapá,
conforme memorial descritivo:
I - Módulo I (fig. 02) - Localizado na região central do Estado, pertence aos

municípios de Serra do Navio e Pedra Branca do Amapari. Abrange uma área de
3.104,8 km² (três mil, cento e quatro vírgula oito quilômetros quadrados) com
perímetro de 392,52 km (trezentos e noventa e dois vírgula cinquenta e dois
quilômetros).
Partindo do Leste, em sentido anti-horário, faz limite com a FLONA Amapá entre
as coordenadas 51º56’32”W / 01º02’32”N e 51º59’21”W / 01º18’57”N, a uma
distância de 43 km de direção Norte. O lado Norte, que é limitado com o PARNA
Montanhas do Tumucumaque, termina na coordenada 52º27’37“W / 01º11’45”N
numa distância de 94 km. Em seguida, a uma distância de 48 km, tem-se a
coordenada de 52º30’20”W / 00º52’45”N. Este trecho é limite com a Reserva
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Indígena Waiãpi. O próximo segmento, de 46,5 km, que é divisa com a RDS
Iratapuru, chega até a coordenada de 52º12’59”W / 00º50’41”N perfazendo uma
distância de 25 km. O próximo segmento do Módulo I segue na direção norte
inicialmente, contornando a área de influência urbana de Serra do Navio (Sede
Municipal) e depois seguindo a direção Oeste até encontrar o PA Serra do Navio,
na coordenada 51º57’18”W / 00º59’12”N, distância de 28 km. Os próximos 6,3km
na divisa do PA Serra do Navio termina no ponto inicial deste Módulo I.
Finalmente, salienta-se que no interior deste Módulo I encontra-se inserido o PA
Perimetral Norte com uma área de abrangência de 400 km² e perímetro de 86
km.
II - Módulo II (fig. 03) - Localiza-se no Centro-Sul do Estado, e distribui-se

principalmente pelos municípios de Mazagão, Porto Grande e Pedra Branca do
Amapari. Abrange uma área de 3.420 km² (três mil, quatrocentos e vinte
quilômetros quadrados) e um perímetro de 413,53 km (quatrocentos e treze mil
vírgula cinquenta e três quilômetros) que faz divisa com os seguintes
assentamentos: a Leste com Nova Canaã e Matão do Piaçacá, a Sudeste com o
Pancada do Camaipi, ao Sul com o assentamento agroextrativista do Maracá, a
Oeste com a RDS do Iratapuru e ao Norte com assentamento Munguba.
Partindo do ponto mais leste desse módulo e adotando a orientação antihorária, têm-se as seguintes coordenadas geográficas, distâncias e acidentes
naturais:
Desse ponto, de coordenada 51°28’24’’W e 00°28’30’’N até 51°35’46’’W e
00°37’00’’N, tem-se a distância de 20,5 km com direção noroeste. O ponto
seguinte, 51°39’56’’W e 00°35’56’’N, está a 8 km com direção oeste. Deste ponto
até o próximo (51°41’03’’W e 00°26’14’’N) o perímetro é divisa com o PA Nova
Canaã. A partir do mesmo, em sentindo sul e depois na direção norte chega-se
ao PA Munguba na coordenada 51°48’27’’W e 00°35’50’’N e distância de 50,5
km. Posteriormente, seguindo a direção noroeste, chega-se até a coordenada
52°12’13’’W e 00°41’45’’N a uma distância de 50,9 km (limite com o PA
Munguba). O próximo segmento é a divisa com a RDS que termina na
coordenada 52°16’02’’W e 00°28’52’’N numa extensão de 32 km. Deste ponto,
segue-se em linha reta direção oeste e distância de 26 km até a coordenada
52°30’26’’W e 00°30’00’’N. Todo lado oeste, com distância de 58,5 km, termina
na coordenada 52°21’54’’W e 00°08’55’’N. Também, estes dois últimos
segmentos são divisas com a RDS. Deste ponto até o PA Pancada do Camaipi, de
coordenada 51°45’59’’W e 00°12’51’’N tem-se um comprimento de 76,5 km. O
ponto seguinte é o final do PA Pancada do Camaipi (distância de 10 km e
coordenadas de 51°42’08’’W e 00°16’15’’N). O fechamento do módulo até a
coordenada do ponto de origem é feito principalmente pela divisa com o PA
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Matão do Piaçacá, com distância de 34 km.
III - Módulo III (fig. 04) - Este Módulo pertencente aos municípios de Pedra

Branca do Amapari, Porto Grande, Ferreira Gomes, Tartarugalzinho, Pracuúba,
Amapá e Calçoene, se estende da região central do Estado em direção ao Norte.
Possui área de 7.429,6km² e perímetro de 1.034,8km.
Partindo de um ponto mais ao sul, de coordenada 51°47’25’’W e 00°40’12’’N, o
caminhamento será feito em sentido anti-horário, começando pela área limite
sob influência da BR-210 a uma distância de 28km até a coordenada 51°34’12’’W
e 00°43’31’’N, início do assentamento Manoel Jacinto. Depois, o limite do
Módulo III contorna o PA Manoel Jacinto, passando pelas coordenadas
51°36’20’’W e 00°49’50’’N, 51°33’07’’W e 00°52’06’’N, 51°23’35’’W e 00°44’11’’N,
perfazendo a distância de 12,5km, 7km e 24km, respectivamente. Continuando,
a divisa é dada pelo traçado do rio Araguari até a coordenada 51°15’27’’W e
00°54’42’’N (distância de 29,5km). O próximo segmento, na direção noroeste,
chega ao PA Nova Vida, de coordenadas 51°17’20’’W e 00°56’08’’N com distância
de 42km. A distância limite com o PA Nova Vida é de 35km até o ponto
51°16’46’’W e 00°59’38’’N, discriminadas no seu trajeto pelas seguintes
coordenadas: 51°22’47’’W e 01°02’21’’N (15,5km no sentido noroeste),
51°19’14’’W e 01°04’51’’N (8km, sentido nordeste) e 11,5km no ponto
51°16’46’’W e 00°59’38’’N. Segue um trecho divisa com “terras a quem de
direito” que coincide com o Rio Tartarugal Grande e termina no PA Cedro na
coordenada 51°12’35’’W e 00°05’53’’N numa distância de 15,7km. Os próximos
segmentos fazem divisa com os PA’s Cedro e Bom Jesus, iniciando no ponto
51°19’22’’W e 01°12’02’’N com distância de 17km. Seguindo, temos uma
distância de 23km até o PA Bom Jesus na coordenada de 51°16’09’’W e
01°24’04’’N. A próxima distância de 13km cai no ponto 51°10’33’’W e
01°28’21’’N, fechando em seguida na coordenada 50°59’30’’W e 01°25’37’’N
com um comprimento de 21km, contornando assim estes dois assentamentos.
Os próximos segmentos representam limites com “terras a quem de direito”
onde os principais são representados pelas seguintes coordenadas/distâncias:
51°05’14’’W e 01°32’02’’N (16km); 51°00’59’’W e 01°36’58’’N (11,5km) e
50°54’33’’W e 01°33’41’’N (13km). Em seguida, um trecho correspondente ao
contato com área de transição que termina nas coordenadas 50°54’59’’W e
01°36’16’’N com distância de 4,4km, sentido noroeste. Depois, a divisa é feita
novamente com “terras a quem de direito” através das seguintes
coordenadas/distâncias: 50°58’04’’W e 01°33’36’’N (57,7km); 51°00’28’’W e
01°38’59’’N (6 km). Em seguida, o limite do Módulo III vai contornar o PA
Cujubim com as seguintes coordenadas/distâncias: 51°04’31’’W e 01°43’51’’N
(12 km) e 51°57’53’’W e 01°43’59’’N (12,2km). Em seguida, tem-se o limite em
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área de transição delimitada por dois segmentos: um de direção principal
nordeste que vai até a coordenada 50°53’20’’W e 01°47’12’’N (10 km) e outro de
direção noroeste até a coordenada 50°58’34’’W e 01°49’49’’N (10,7km).
Voltamos outra vez ao limite com “terras a quem de direito” até o caminhamento
dado pelas seguintes coordenadas/distâncias: o primeiro de direção Noroeste
vai até a coordenada 50°59’09’’W e 01°51’09’’N (2,6km); o outro, de direção
Oeste, chega até a coordenada 51°05’25’’W e 01°51’34’’N (11,6km); o mais
extenso, de direção norte, termina no rio Amapá Grande, coordenada
51°03’10’’W e 02°10’04’’N (34,4km); seguindo o rio Amapá Grande o limite com
esta área termina na coordenada 51°00’06’’W e 02°09’24’’N (6,1km). O trecho
seguinte é área de transição e se compõe de segmentos com várias direções,
representadas pelas seguintes coordenadas/distâncias: direção nordeste,
50°58’04’’W e 02°12’54’’N (7,4km); direção noroeste 51°02’02’’W e 02°15’31’’N
(9km); direção nordeste 50°58’12’’W e 02°19’17’’N (9,9km); direção norte
50°58’57’’W e 02°23’05’’N (5,5km); direção oeste 51°03’33’’W e 02°23’31’’N
(8,6km); direção nordeste 50°59’55’’W e 02°24’59’’N (7,6km), direção noroeste
51°02’31’’W e 02°28’31’’N (7,8km); direção oeste 51°05’58’’W e 02°28’06’’N
(6,5km). Este último ponto coincide com o limite do Módulo IV. Deste modo, o
caminhamento a seguir, por ser feito com o Módulo IV, já serve como referência
para este módulo quando da sua descrição. Esta descrição é a seguinte: direção
sudoeste, divisor de água e limite municipal Amapá/Calçoene, 51°07’24’’W e
02°27’29’’N (2,8km); direção sul até o rio Calçoene 51°07’57’’W e 02°24’42’’N
(5,2km); em seguida, o limite com o Módulo IV vai até as cabeceiras desse mesmo
rio com direção predominante sudoeste, numa extensão de 67km. Este ponto
final do rio de coordenada 51°28’56’’W e 02°03’56’’N até o ponto seguinte,
direção oeste de coordenada 51°35’10’’W e 02°04’42’’N mede 11,6km. O
segmento posterior é limite com o PARNA Montanhas do Tumucumaque que
termina na coordenada 51°39’02’’W e 01°55’58’’N, direção sudeste (17,4km); o
seguinte, ainda no Parna Tumucumaque, chega à coordenada 51°38’09’’W e
01°54’48’’N (2,8km). A divisa, em seguida, é feita com a Flona, começando por
um segmento até a coordenada 51°34’37’’W e 01°55’47’’N (6,7km, direção leste);
o limite com a Flona, a seguir, dá-se pelo traçado de um dos formadores do rio
Falsino, de direção sudeste, até a confluência com o rio Falsino, na coordenada
51°26’55’’W e 01°51’22’’N (18 km). A partir deste ponto, segue-se o Falsino
(divisa com a Flona) até a confluência com o rio Araguari, numa distância de 125
km e coordenada 51°35’38’’W e 00°55’12’’N. O próximo trecho ainda é limite
com a Flona feito através do rio Araguari, direção oeste e coordenadas
51°48’49’’W e 00°58’33’’N (41 km). Segue o limite com o PA Serra do Navio até
a coordenada de 51°51’42’’W e 00°52’44’’N (19km). O trecho de fechamento do
polígono do Módulo III faz divisa com projetos de mineração através de várias
linhas retas e secas de direção leste e sul, intercaladas, perfazendo uma distância
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de 47,2km até encontrar o ponto inicial da descrição do módulo III de
coordenada 51°47’25’’W e 00°40’12’’N.
IV - Módulo IV (fig. 05) - A área abrangida por este módulo, localizado ao norte

do estado abrangendo áreas pertencentes aos municípios de Oiapoque e
Calçoene, perfaz uma superfície de 9.739,7 km² (nove mil setecentos e trinta e
nove vírgula sete quilômetros quadrados) e perímetro de 849,5km (oitocentos e
quarenta e nove vírgula cinco quilômetros).
Este módulo apresenta dois submódulos separados por um outro módulo de
conectividade do Corredor de Biodiversidade.
Como já mencionado no módulo III, a parte sul deste submódulo já foi descrita
anteriormente, sendo o limite entre ambos.
Partindo do ponto leste inferior de coordenada 51°05’58’’W e 02°28’06’’N até a
coordenada 51°07’41’’W e 02°51’13’’N (42,7km, direção norte), chega-se ao
limite sul do PARNA Cabo Orange. A divisa do módulo IV acompanha o limite
deste Parna chegando ao ponto 51°13’36’’W e 03°13’01’’N, numa distância de
41,7km na direção norte. Inseridos no submódulo IV, a partir do norte para o sul
encontram-se os PA’s Cassiporé e Carnot, que se limitam com este submódulo
ao longo de uma divisa de 182 km, terminando na coordenada 51º30’33”W e
03º06’08”N. O trecho seguinte faz divisa com as terras indígenas de Uaçá,
perfazendo 16,7km na direção oeste, coordenadas 51°37’57’’W e 03°07’44’’N.
Continuando, tem-se a divisa com o módulo de conectividade, direção sudeste,
ao longo de 59km (divisor de águas), finalizando na coordenada 51°57’09’’W e
02°45’59’’N, na margem esquerda do rio Anotaiê. Em seguida, tem- se o trecho
correspondente à divisa com o Parna Tumucumaque, fechando o polígono do
módulo na junção com o módulo III, perfazendo um comprimento total de
94,4km. Chama a atenção para o PA Lourenço, bem como a área sob influência
de atividades de mineração, que estão inseridos neste módulo, compreendendo
323,2km².
O submódulo IV norte faz divisa em toda a sua parte sul com o módulo de
conectividade cujo comprimento é de 35,8km, compreendidos entre as
coordenadas 51°01’32’’W / 03°18’59’’N e 51°43’24’’W / 03°23’43’’N. Partindo
desta última coordenada na direção norte, chega-se à coordenada 51°47’20’’W
/ 03°43’29’’N, com a distância de 38,2km, que representa o limite das terras
indígenas de Uaçá. Deste ponto até a margem direita do rio Oiapoque, o módulo
se limita com áreas de atividade agropecuária, terras do exército e malha urbana,
perfazendo uma distância de 13,4 km até a coordenada 51°53’23’’W /
03°47’27’’N. Em seguida, o limite é dado pela margem direita do rio Oiapoque
até a foz do rio Anotaiê, com coordenadas e distâncias respectivas de
52°04’26’’W / 03°30’04’’N e 41 km. O próximo segmento complementa o
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perímetro do submódulo IV através do rio Anotaiê com uma distância de 26 km
terminando na junção com a conectividade do ponto inicial.
Art. 3º A Floresta Estadual do Amapá fica sujeita ao regime de Unidades de Uso
Sustentável estabelecido pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, especialmente no inciso II do art. 7º da Lei nº. 9.985/00,
combinado com Inciso IV do artigo 20 da Lei Complementar Estadual, nº. 0005,
de 18 de agosto de 1994, Lei nº. 11.284, de 02 de março

130

de 2006, que dispõe sobre a gestão de florestas públicas para produção
sustentável, e demais normas pertinentes ao assunto.
Art. 4º A Floresta Estadual do Amapá é vinculada e gerida pelo Órgão Estadual
de Floresta, cujo Conselho Consultivo, presidido na forma estabelecida pela Lei
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que trata do Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, será constituído por representantes de órgãos
públicos, organizações da sociedade civil e, quando for o caso, pelas populações
tradicionais residentes. (alterado pela Lei nº 1.042, de 30.09.2015)
Parágrafo único. O Órgão Estadual Gestor de Floresta, garantirá a realização da
delimitação geográfica e a elaboração do Plano de Manejo da Floresta Estadual
do Amapá, nos termos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000. (alterado pela Lei
nº 1.042, de 30.09.2015)
Art. 5º Na Floresta Estadual do Amapá ficam proibidas quaisquer atividades em
desacordo com o plano de manejo, ficando resguardado, contudo, na forma da
lei, o direito legal sobre quaisquer formas de ocupação legítima já existentes na
área.
Art. 6º O Poder Executivo Estadual promoverá e estimulará o fortalecimento das
atividades cujas características são reconhecidas como de relevante contribuição
à sustentabilidade do desenvolvimento da Floresta Estadual do Amapá,
adotando ações e medidas prioritárias no âmbito normativo, institucional e de
monitoramento ambiental, nos limites de sua competência.
Art. 7º A instituição referida no parágrafo único do artigo 4º desta Lei poderá
firmar contratos, convênios e outros instrumentos jurídicos, com instituições
públicas, privadas e não governamentais, de modo a garantir os pressupostos
da categoria de manejo da Floresta Estadual do Amapá.
Art. 8º Fica autorizado o Chefe do Poder Executivo a criar mediante Decreto,
subunidades de uso, conforme os critérios técnicos, estabelecidos pelo Órgão
Estadual Gestor de Floresta.
Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 12 de julho de
2006. ANTÔNIO WALDEZ
GOÉS DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0008/07-GEA
LEI Nº 1.077, DE 02 DE ABRIL DE 2007
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 3977, de 02.04.07 Autor: Poder
Executivo
(Alterada pela Lei nº 1.941, de 30.09.2015)
Cria o Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP e dá outras
providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica criado no âmbito da administração pública indireta o Instituto
Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP, autarquia estadual, dotada de
personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SEMA, com patrimônio e receita próprios, autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro na Comarca de Macapá. (alterado
pela Lei nº 1.941, de 30.09.2015)
Parágrafo único. O Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP passa a
integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SISEUC que trata o
artigo 21 da Lei Complementar n° 005, de 18 de agosto de 1994. (alterado pela
Lei nº 1.941, de 30.09.2015)
Art. 2º. O Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP, tem por finalidade
Executar a política florestal do Estado do Amapá em consonância com as
micropolíticas de desenvolvimento do Estado.
Art. 3º. A estrutura organizacional do Instituto Estadual de Florestas do Amapá IEF compreende:
I - DIREÇÃO SUPERIOR:
1. Deliberação Colegiada:
1.1. Conselho Diretor
1.2. Conselho Fiscal
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2. Deliberação Singular:
2.1. Diretor Presidente
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO:
3. Gabinete
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
5. Assessoria Jurídica
III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
6. Coordenadoria de Acesso a Recursos Florestais
6.1. Núcleo de Concessão, Controle e Monitoramento Florestal
6.2. Núcleo de Cadastro, Regularização e Fiscalização da Outorga
6.3. Núcleo de Mercado e Comercialização
6.4. Núcleo de Serviços Ambientais
7. Coordenadoria Técnica Florestal
7.1. Núcleo de Manejo Florestal
7.1.1. Unidade de Manejo Empresarial
7.1.2. Unidade de Manejo Comunitário
7.2. Núcleo de Reflorestamento e Recuperação de Áreas Alteradas
7.2.1. Unidade de Produção de Mudas
7.3. Núcleo de Tecnologia de Produtos Florestais
7.3.1. Unidade de Tecnologia da Madeira
7.3.2. Unidade de Difusão de Tecnologia de Produtos Não Madeireiros
7.4. Núcleo de Extensão Florestal
7.4.1. Unidade de Difusão de Silvicultura
IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL:
8. Coordenadoria Administrativo-Financeira:
8.1. Unidade de Administração
8.2. Unidade de Pessoal
8.3. Unidade de Finanças
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8.4. Unidade de Contabilidade
8.5. Unidade de Contratos e Convênios

Parágrafo único. As Funções Gratificadas de Níveis Superior e Intermediário
estão contidas no Anexo desta Lei.
Art. 4º. Constituem patrimônio do IEF/AP:
I - os bens originários de transferência do Governo do Estado do Amapá, os que

adquiriram e os que venham a adquirir;
II - o atual acervo da Gerência do Projeto “Política Florestal”, da Secretaria de

Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento;
III - as doações, legados e heranças;
IV - os bens, direitos e valores que a qualquer título, sejam-lhe adjudicados ou

transferidos. Art. 5º. Constituem Recursos Financeiros do IEF/AP:
I - dotações que lhes foram atribuídas pelo Governo do Estado em seu
orçamento anual;
II - dotações estaduais oriundas de créditos adicionais;
III - heranças, legados e doações;
IV - recursos originários de subvenções ou de convênios, acordos ou contratos,

celebrados com os Governos Federal, Estadual ou Municipal e entidades
privadas nacionais e internacionais, para a execução de serviços públicos por
eles delegados;
V - produtos de operações de crédito realizadas pelo Instituto;
VI - receitas oriundas da alienação de equipamentos, bens móveis e imóveis

materiais inservíveis;
VII - quaisquer outros recursos, rendas eventuais ou extraordinárias. Art. 6º. Os

Recursos Humanos do IEF/AP, serão constituídos de:
I - Função de Direção e Assessoramento Superior - FGS e Função de Direção
Intermediária - FGI; II - Cargos de provimento efetivo.
Parágrafo único. As funções previstas no inciso I deste artigo serão de livre
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado e os cargos efetivos serão
providos através de concurso público.
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Art. 7º. Fica extinta a Gerência do Projeto “Política Florestal” vinculada à
Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta e do Abastecimento.
Art. 8º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial destinado à
implantação e manutenção do IEF/AP, mediante anulações parciais ou totais de
dotações do orçamento do corrente exercício.
Art. 9º. O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a contar de sua publicação.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá – AP, 02 de abril de
2007. ANTONIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei n. º 0041/07-GEA
LEI Nº. 1.163, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4154, de 21.12.07 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre a criação do Fundo Fiduciário do Corredor de Biodiversidade do
Estado do Amapá (FUNCBAP).
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DO FUNDO
Art. 1º. Fica criado o Fundo Fiduciário do Corredor de Biodiversidade do Estado
do Amapá (FUNCBAP) vinculado e gerenciado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente (SEMA), ao qual compete:
I – a ordenação de despesas;
II – a elaboração, coordenação e prestação de contas;
III – a elaboração dos planos, programas e projetos, conforme o Plano de Ação

do Meio Ambiente, vinculados ao Corredor de Biodiversidade do Amapá (CBAP).
CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS
Art. 2º. O FUNCBAP da SEMA, tem como objetivo apoiar a implementação das
políticas, planos, programas, projetos e atividades que visem ao uso racional e
sustentável de recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria ou
recuperação da qualidade ambiental no sentido de elevar a qualidade de vida da
população amapaense.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO
Art. 3º. O FUNCBAP será administrado pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, cabendo a esta as seguintes atribuições:
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I - elaborar as demonstrações de receita e despesa do fundo;
II - incluir o Plano de Aplicações do FUNCBAP, no Plano Plurianual, na Lei de

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA);
III - elaborar o Plano Anual de Aplicação dos recursos do FUNCBAP;
IV - acompanhar, em conjunto com a Assessoria de Desenvolvimento

Institucional (ADI), a execução orçamentária referente a empenhos, liquidação e
pagamento das despesas e aos recebimento das receitas do FUNCBAP,
elaborando trimestralmente o respectivo balancete;
V - preparar a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do

FUNCBAP;
VI - manter os controles necessários sobre convênios ou contratos do FUNCBAP.
Parágrafo único. Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente a
administração financeira dos recursos do Fundo, por meio de um banco estatal
ou outra instituição financeira, em conta específica do FUNCBAP, possibilitando
o acompanhamento da SEMA.
Art. 4º. A Câmara Específica do FUNCBAP, ligada diretamente ao titular da SEMA,
será presidida pelo Chefe de Gabinete da SEMA e terá a seguinte composição:
I - um representante da Coordenadoria de Políticas e Normas;
II - um representante da Coordenadoria de Unidades de Conservação;
III - um representante da Coordenadoria de Geoprocessamento e Tecnologia;

IV - um representante da Coordenadoria de Educação e Informação Ambiental;
V - um representante da Assessoria de Desenvolvimento Institucional.
§ 1º A participação na Câmara Específica do FUNCBAP não será remunerada,
sendo considerada de relevante interesse público.
§ 2º O mandato dos membros da Câmara Específica do FUNCBAP será de dois
anos.
§ 3º As decisões da Câmara Específica do FUNCBAP serão tomadas em conjunto.
Estas decisões deverão ser encaminhadas ao Secretário de Estado do Meio
Ambiente.
§ 4º O funcionamento da Câmara Específica do FUNCBAP e as atribuições dos
membros serão estabelecidos em seu Regimento Interno.
Art. 5º. Compete à Câmara Específica do FUNCBAP estabelecer as diretrizes,
prioridades e programas de alocação de recursos do Fundo, em conformidade
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com a Política Estadual de Meio Ambiente, obedecidas as diretrizes federais e
estaduais.
Parágrafo único. O Secretário de Estado do Meio Ambiente poderá conferir
outras atribuições ao FUNCBAP, desde que compatíveis com os seus objetivos.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DO FUNDO
Art. 6º. Constituirão recursos do FUNCBAP:
I - dotações orçamentárias destinadas ao fundo;
II - recursos resultantes de doações, contribuições em dinheiro, valores, bens

móveis e imóveis, que venha a receber de pessoas físicas e/ou jurídicas de
organismos públicos e privados nacionais e internacionais;
III - rendimentos de qualquer natureza, que venha a auferir como remuneração

decorrente de aplicações do seu patrimônio;
IV - convênios, contratos e acordos celebrados entre a SEMA e instituições

públicas, privadas e organizações não governamentais nacionais e
internacionais, cuja execução seja de competência da primeira, observadas as
obrigações contidas nos respectivos instrumentos;
V - contribuições, subvenções e auxílios da União, do Estado, dos Municípios e

de suas respectivas autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista
e Fundações;
VI - produto da arrecadação de multas por infração à legislação ambiental; VII -

juros bancários de seus depósitos ou aplicações financeiras;
VIII - arrecadação das taxas ambientais ou contribuições pela utilização de

recursos ambientais, bem como de valores pagos em visitação e exploração de
áreas e dependências ou serviços em Unidades de Conservação Estaduais;
IX - ICMS ecológico;
X - indenizações decorrentes de cobranças judiciais e extrajudiciais de áreas

verdes, devidas em razão de parcelamento, irregular ou clandestino do solo;
XI - outros recursos que, por sua natureza, possam ser destinados ao FUNCBAP.

CAPÍTULO V
DAS DESTINAÇÕES E APLICAÇÕES DO FUNDO
Art. 7º. Os recursos que compõem o FUNCBAP serão aplicados em:
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I - aquisição de material permanente e de consumo e de outros instrumentos

necessários à execução da Política Estadual de Meio Ambiente;
II - contratação de serviços de terceiros, para execução de programas e projetos;

III - projetos e programas de interesse ambiental;
IV - desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão,

planejamento, administração e controle das ações envolvendo a questão
ambiental;
V - desenvolvimento de programas e cursos de capacitação e aperfeiçoamento

de recursos humanos em questões ambientais;
VI - outros de interesse e relevância socioambiental.

Parágrafo único. Os recursos do FUNCBAP serão destinados também ao
financiamento das políticas, dos planos, dos programas e dos projetos, em
investimentos de capital, encargos, despesas correntes, relativas à manutenção
e ao funcionamento das atividades meio e fim da SEMA.
CAPÍTULO VI
DOS ATIVOS DO FUNDO
Art. 8º. Constituem ativos do FUNCBAP:
I - disponibilidade monetária em bancos ou em caixa especial oriunda das
receitas específicas; II - direitos que porventura vierem a contribuir para o fundo;
III - bens móveis que lhe forem destinados;
IV - bens móveis ou imóveis que lhe sejam doados com ou sem ônus;

V - bens móveis ou imóveis destinados a sua administração.
Parágrafo único. O inventário dos bens e direitos vinculados ao FUNCBAP será
anualmente realizado.
CAPÍTULO VII
DOS PASSIVOS DO FUNDO
Art. 9º. Constituem passivos do FUNCBAP as obrigações de qualquer natureza
que porventura o Estado venha a assumir para a manutenção do Fundo.
CAPÍTULO VIII
DO ORÇAMENTO E DA CONTABILIDADE
Art. 10. O orçamento do FUNCBAP integrará o Orçamento Geral do Estado,
observando os padrões e normas estabelecidos pela legislação pertinente.
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Art. 11. A contabilidade obedecerá às normas e procedimentos da contabilidade
pública, e contabilização centralizada devendo evidenciar a situação contábil e
financeira do fundo, de modo a permitir a fiscalização dos órgãos competentes
na forma da legislação vigente.
Art. 12. O saldo positivo do FUNCBAP, apurado em balanço, será transferido para
o exercício seguinte, a crédito do mesmo fundo.
CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 13. Aplicam-se ao Fundo, instituído por lei, todas as disposições
constitucionais e legais que regem a instituição e operacionalização de fundo
assemelhado.
Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá – AP, 21 de dezembro de 2007.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei n. º
0043/07-GEA
LEI Nº. 1.176, DE 02 DE JANEIRO DE 2008.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4160, de 02.01.08 Autor: Poder
Executivo
Altera os Anexos V e VI da Lei nº. 1.073, de 02 de abril de 2007, que dispõe sobre
a organização do Poder Executivo do Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Ficam alterados os Anexos V e VI da Lei nº. 1.073, de 2 de abril de 2007,
que tratam respectivamente da estrutura organizacional básica e da estrutura de
cargos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 2º. A estrutura organizacional básica da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA compreende:
I – DIREÇÃO SUPERIOR
1. Deliberação Colegiada
1.1. Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA)
2. Deliberação Singular
2.1. Secretário de Estado do Meio Ambiente

II – UNIDADES DE ASSESSORAMENTO:
3. Gabinete
4. Assessoria Jurídica
5. Assessoria de Municipalização
6. Assessoria de Desenvolvimento Institucional

III – UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA:
7. Coordenadoria de Geoprocessamento e Tecnologia
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7.1. Núcleo de Gestão do Sistema
7.2. Núcleo de Gestão de Tecnologia
8. Coordenadoria de Políticas e Normas Ambientais
8.1. Núcleo da Agenda Azul
8.2. Núcleo da Agenda Marrom
8.3. Núcleo da Agenda Verde
9. Coordenadoria de Educação e Informação Ambiental
9.1. Núcleo de Informação e Documentação Ambiental
9.2. Núcleo de Educação Ambiental
10. Coordenadoria de Gestão de Unidades de Conservação
10.1. Núcleo de Unidades de Proteção Integral
10.1.1. Unidades de Conservação
10.2. Núcleo de Unidades de Uso Sustentável
10.2.1. Unidades de Conservação
10.3. Núcleo de Acesso aos Recursos da Biodiversidade

IV – UNIDADE DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
11. Núcleo Administrativo-Financeiro
11.1. Unidade de Administração
11.2. Unidade de Finanças
11.3. Unidade de Contratos e Convênios

V – ENTIDADES VINCULADAS
12. Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado do Amapá.

Art. 3º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias,
a contar da data de sua publicação.
Art. 4º. Ficam revogados os Anexos V e VI da Lei nº. 1.073, de 2 de abril de 2007.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Macapá – AP, 02 de janeiro de 2008.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei n. º 0138/07-AL
LEI Nº. 1247, DE 22 DE JULHO DE 2008.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4299, de 27.07.08 Autor: Deputado
Camilo Capiberibe
Dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Estado do Amapá e dá outras
providências.
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou, o
Governador sancionou tacitamente e eu, nos termos do disposto no art. 107, §
4º, da Constituição Estadual, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica criado o Sistema Cicloviário do Estado do Amapá, como incentivo
do uso de bicicletas para o transporte no Estado, contribuindo para o
desenvolvimento de mobilidade sustentável.
Parágrafo único - O transporte por bicicletas deve ser incentivado em áreas
apropriadas, e abordado, como modo de transporte para as atividades do
cotidiano, devendo ser considerado modal efetivo na modalidade da população.
Art. 2º. O Sistema Cicloviário do Estado do Amapá será formado por:
I - rede viária para o transporte por bicicletas, formada por ciclovias, ciclo faixas,

faixas compartilhadas e rotas operacionais de ciclismo;
II - locais específicos para o estacionamento: bicicletários e paraciclos.

Art. 3º. O sistema cicloviário do Estado do Amapá deverá:
I - articular o transporte por bicicleta com o sistema integrado de transporte de

passageiros, viabilizando os deslocamentos com segurança, eficiência e conforto
para o ciclista;
II - implementar Infraestrutura para o trânsito de bicicletas e introduzir critérios

de planejamento para a implantação de ciclovias ou ciclofaixas nos trechos de
rodovias em zonas urbanizadas, nas vias públicas, nos parques e em outros
espaços naturais;
III - implantar trajetos cicloviários onde os desejos de viagem sejam expressivos

para a demanda que se pretende atender;
IV - agregar aos terminais de transporte coletivo urbano infraestrutura apropriada
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para a guarda de bicicletas;
V - promover atividades educativas visando a formação de comportamento

seguro e responsável no uso da bicicleta e, sobretudo no uso do espaço
compartilhado;
VI - promover o lazer ciclístico e a conscientização ecológica.

Art. 4º. Caberá ao Departamento de Estadual de Trânsito - DETRAN e a Secretaria
de Infraestrutura do Estado do Amapá – SEINF, em conjunto com a Secretaria
Estadual do Meio ambiente - SEMA, consolidar, num programa de implantação
o Sistema Cicloviário do Estado do Amapá.
Art. 5º. A ciclovia será constituída de pista própria para a circulação de bicicletas,
separada fisicamente do tráfego geral, atendendo o seguinte:
I - ser totalmente segregada da pista de rolamento do tráfego geral, calçada,

acostamento, ilha ou de canteiro central.
II - poderão ser implantadas na lateral da faixa de domínio das vias públicas, no

canteiro central, nos parques e em outros locais de interesse;
III - ter traçado e dimensões adequados para segurança do tráfego de bicicletas

e possuindo sinalização de trânsito específica.
Art. 6º. A ciclovia consistirá de uma faixa exclusiva destinada à circulação de
bicicletas, delimitada por circulação específica, utilizando parte da pista ou da
calçada. A ciclovia pode ser adotada quando não houver disponibilidade de
espaço físico para a construção de uma ciclovia, recurso financeiros ou
necessidade de segregação em função das condições de segurança de tráfego,
bem como quando as condições físico-operacionais do tráfego motorizado
forem compatíveis com a circulação de bicicletas.
Art. 7º. A faixa compartilhada poderá utilizar parte da via pública, desde que
devidamente sinalizada, permitindo a circulação compartilhada de bicicletas
com o trânsito de veículos motorizados ou pedestres, conforme previsto no
Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 8º. Os terminais, os edifícios públicos, as empresas, escolas, centros de
compras, centros de abastecimentos, condomínios, parques e outros locais de
grande afluxo de pessoas, deverão possuir locais para estacionamento de
bicicletas, bicicletários e paraciclos, como parte da infraestrutura de apoio a esse
modal de transporte.
Parágrafo único. O bicicletário é o local destinado para o estacionamento de
longa duração de bicicletas e poderá ser público ou privado. O paraciclo é o local
destinado ao estacionamento de bicicletas de curta e média duração em espaço
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público, equipados com dispositivos para acomodá-las.
Art. 9º. A elaboração de projetos e construção e praças e parques, deverá
contemplar o tratamento cicloviário nos acessos e no entorno próximo, assim
como paraciclos no seu interior.
Art. 10. O Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN e a Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Amapá - SEINF, deverá estimular a implantação de
locais reservados para bicicletários, nos terminais de ônibus metropolitanos e
estação de trem.
Parágrafo único. A segurança do ciclista e do pedestre é condicionante na
escolha do local e mesmo para a implantação de bicicletários.
Art. 11. As novas vias públicas, construídas com recurso do Estado ou em
parceria com as prefeituras dos municípios, incluindo pontes, viadutos e túneis,
deverão prever espaços, destinados ao acesso e circulação de bicicletas.
Art. 12. O Governo do Estado poderá implantar ou incentivar a implantação de
ciclovias ou ciclofaixas no terrenos marginais aos trechos urbanos, de interesse
turístico, nos acessos às empresas, comerciais e institucionais, quando houver
demanda existente e viabilidade técnica.
Art. 13. A implantação e operação dos bicicletários fora de via pública, com
controle de acesso, poderão ser executadas pela iniciativa privada, sem qualquer
ônus financeiro para o Estado, exigindo a prévia aprovação pelo órgão estadual
de trânsito.
Art. 14. Nas ciclovias, ciclofaixas e locais de trânsito compartilhado poderá ser
permitido, de acordo com a regulamentação pelo Departamento Estadual de
Trânsito, além da circulação de bicicletas:
I - Circular com veículos em atendimento a situações de emergência, conforme

previsto no Código de Trânsito Brasileiro e respeitando-se a segurança dos
usuários do sistema cicloviário;
II - utilizar patins, patinetes e skates, nas pistas onde sua presença não seja

expressamente proibida;
III - circular com o uso de bicicletas, patinetes ou similares elétricos, desde que

desempenhem velocidades compatíveis com a segurança do ciclista ou do
pedestre onde exista trânsito partilhado.
Art. 15. O Departamento Estadual de Trânsito, deve manter ações educativas com
o objetivo de promover padrões de comportamento seguros e responsáveis dos
ciclistas, assim como deverá promover campanhas educativas, tendo como
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público alvo os pedestres e o condutores de veículos, motorizados ou não,
visando divulgar o uso adequado de espaços compartilhados.
Art. 16. Os eventos ciclísticos, utilizando via pública, somente podem ser
realizados em rotas, dias e horários autorizados pelo Departamento Estadual de
Trânsito - DETRAN, a partir de solicitação expressa formulada pelos
organizadores do evento.
Art. 17. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 18. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macapá – AP, 22 de julho de 2008.
Deputado JORGE
AMANAJÀS Presidente
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Referente ao Projeto de Lei n. º 0088/08-AL
LEI Nº. 1.284, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4402, de 22.12.08 Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Poder Executivo a instituir no âmbito do Estado do Amapá, o
Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu,
nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do Estado do
Amapá, o Programa de Proteção e Conservação das Nascentes de Água.
Art. 2° - O Programa, a que se refere o "caput" do artigo anterior, será
implantado, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na
promoção e implementação dos seguintes objetivos:
I - Identificação e localização, através de levantamento cartográfico, das

nascentes de água existentes no Estado do Amapá;
II - Universalização das informações decorrentes da realização do estudo

previsto no item I, através da edição de um "Mapa das Nascentes do Estado",
bem como, por meio da disponibilização gratuita desses dados em site próprio;
III - Demarcação das áreas de nascente, por meio de sinalização indicativa

quanto à localização geográfica, fluxo e qualidade da água;
IV - Adoção de medidas, inclusive por meio da realização de campanhas

educativas, em conjunto com os municípios, que permitam a conscientização das
populações locais em relação à importância da preservação das nascentes de
água;
V - Estudo e implantação de ações objetivando a recomposição de matas ciliares

no entorno das nascentes;
VI - Adoção de medidas voltadas à proteção e recuperação dos mananciais e das

condições sanitárias dos núcleos urbanos;
VII - Implemento de iniciativas próprias e, especialmente, incentivo e apoio às

ações de organizações não governamentais, inclusive empresas do setor
privado, permitindo-lhes, sob
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a supervisão do governo estadual, responder pelas ações de preservação e
conservação dessas áreas, no conceito "Adoção de uma Nascente".
Art. 3° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Macapá – AP, 22 de dezembro de 2008.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0069/08-AL
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LEI Nº. 1.295, DE 05 DE JANEIRO DE 2009.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4410, de 05/01/2009. Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Governo do Estado do Amapá a instituir a Política Estadual de
Educação Ambiental, a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental e o
Sistema Estadual de Informações de Educação Ambiental e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art 1°. Fica o Governo do Estado do Amapá autorizado a instituir a Política
Estadual de Educação Ambiental, a Comissão Interinstitucional de Educação
Ambiental e o Sistema Estadual de Informações de Educação Ambiental na
conformidade desta Lei.
CAPITULO l
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
SEÇÃO I
DOS CONCEITOS E PRINCÍPIOS
Art. 2°. Para os fins desta Lei, Educação Ambientai é o processo pedagógico que
tem por objetivo a formação e o desenvolvimento do homem e da coletividade
com vistas à conservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
abrangendo:
I - agregação de valores sociais, conhecimentos e habilidades; II - estímulo à
compreensão dos problemas ambientais;
III - indicação de alternativas;
IV - emprego adequado das potencialidades.

Parágrafo único. A educação ambiental é objeto constante de atuação direta da
prática pedagógica, das relações familiares, comunitárias e dos movimentos
sociais.
Art. 3°. São princípios da Política Estadual de Educação Ambiental:
l - enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
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II - concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico, o político e o
cultural, sob a ótica da sustentabilidade;
III - pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, em perspectivas Inter e

multidisciplinares; IV - vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as
práticas sociais;
V - garantia de continuidade e permanência do processo educativo; VI permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais
e globais; VIII - respeito à pluralidade de ideias e à diversidade cultural.
SEÇÃO II
DOS OBJETIVOS
Art. 4°. São objetivos fundamentais da Política Estadual de Educação
Ambiental:
l - Desenvolver a compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas
e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, psicológicos, legais,
políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos;
lI - garantir a democratização das informações ambientais; III - incentivar:
a) participação individual e coletiva, permanente e responsável na preservação

do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a qualidade ambiental como
valor inseparável do exercício da cidadania;
b) parceria

entre os órgãos e entidades integrantes da Comissão
Interinstitucional de Educação Ambienta! do Estado do Amapá com seus órgãos
públicos e Sociedade Civil Organizada;
IV - promover a integração da Educação Ambiental com a ciência e a

tecnologia;
V - fortalecer a cidadania, a autodeterminação dos povos e a solidariedade como

fundamentos para o futuro da humanidade;
VI - desenvolver ações junto aos membros da coletividade, respondendo às

necessidades e interesses dos diferentes grupos sociais e faixas etárias;
VIl - obter recursos para o financiamento de programas, projetos e intervenções
no âmbito da educação ambiental;
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VIII - estimular a cooperação entre as diversas regiões do Estado, instâncias,
órgãos e segmentos sociais, em níveis micro e macrorregionais, com vistas:
a) à construção de uma sociedade ambientalmente equilibrada, fundada nos

princípios da liberdade, igualdade, solidariedade, democracia, justiça social,
responsabilidade, respeito à diversidade cultural e étnica e sustentabilidade;
b) ao fortalecimento da consciência crítica sobre os problemas ambientais e

sociais;
c) a execução de programas de educação ambiental.
SEÇÃO III
DA COMPETÊNCIA
Art. 5°. No implemento da Política Estadual de Educação Ambiental, compete:
I - ao Poder Público inserir as políticas de Educação Ambiental em todos os níveis

e modalidades de ensino, engajando a sociedade na conservação, recuperação
e melhoria do meio ambiente;
II - à CIEA/AP promover a educação ambiental de maneira integrada entre as

Instituições Governamentais e Não-Governamentais que a compõe, junto ao
plano estratégico que desenvolvam;
III - ao órgão estadual de meio ambiente, e outros órgãos da administração

estadual, federal e municipal, realizar convênios e ajustes visando a implantação
e implementação dos Programas de Educação Ambienta!, bem como promover
ações de educação ambienta! integradas aos programas de conservação,
recuperação e melhoria do meio ambiente;
IV - aos meios de comunicação, colaborar de maneira ativa e permanente na

difusão de informações e práticas educativas sobre meio ambiente,
incorporando a dimensão ambiental em sua programação;
V - às empresas, entidades de classe e instituições privadas promover programas

destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao controle
efetivos sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre os impactos do
processo produtivo no meio ambiente;
VI - à sociedade buscar a formação de valores, atitudes e habilidades que

propiciem a atuação individual e coletiva voltada para a internalização e solução
de problemas e utilização adequada das potencialidades;
VIl - ao Conselho Estadual de Meio Ambiente assessorar os órgãos de meio
ambiente e de educação na elaboração e avaliação de programas e projetos de
educação ambiental, bem como propor linhas prioritárias de ação;
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VIII - às organizações não governamentais e movimentos sociais propor e
executar programas e projetos de educação ambiental para estimular a
formação crítica do cidadão.
CAPÍTULO II
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
SEÇÃO IV
DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 6°. O Estado, através de seus órgãos competentes, deverá promover, por
todos os meios pedagógicos disponíveis, a educação ambiental Estabelece:
a) o conjunto de ações estratégicas para a implementação da Política Estadual

de Educação Ambiental;
b) as bases para captação de recursos financeiros nacionais, internacionais

destinados ao implemento das ações de Educação Ambiental;
l - tem por atributo:
a) a participação da comunidade;
b) o reconhecimento da pluralidade e diversidade cultural do Estado;
c) a interdisciplinar e descentralização de ações;
d) a integração dos diferentes fatores sociais nos planos político e operacional;

lI - compreende as atividades vinculadas à Política Estadual de Educação
Ambiental desenvolvidas na educação em geral e na escolar, priorizando as
seguintes linhas de atuação inter-relacionadas:
a) capacitação de recursos humanos;
b) desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações;
c) produção e divulgação de material educativo;
d) acompanhamento e avaliação continuada;
e) disponibilização permanente de informações.

§ 1°. A capacitação de recursos humanos tem por diretriz:
I - a incorporação da:
a) Educação

Ambiental na formação, especialização e atualização dos
educadores de todos os níveis e modalidades de ensino;
b) dimensão

ambiental na formação, especialização e atualização dos
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profissionais de todas as áreas;
c) Educação Ambiental na preparação de profissionais orientados para as

atividades da gestão ambiental;
II - a formação, especialização e atualização em Educação Ambiental de

profissionais na área de meio ambiente;
III - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade para

capacitação em educação ambiental.
§ 2°. As ações de estudos, pesquisas e experimentação voltar-se-ão para:
I - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à incorporação

da educação ambiental, de forma interdisciplinar, nos diferentes níveis e
modalidades de ensino;
II - a difusão de conhecimentos, tecnologias e informações sobre a questão

ambiental;
III - o desenvolvimento de instrumentos e metodologias, visando à participação

social na formulação e execução de pesquisas relacionadas à problemática
ambiental;
IV - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de capacitação na área

ambiental;
V - o apoio a projetos de iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a

produção de material educativo e informativo, em parceria com a iniciativa
privada;
VI - a identificação dos problemas e possibilidades de construção coletiva de

alternativas de desenvolvimento sustentável.
SEÇÃO V
DA COMISSÃO INTERINSTITUCIONAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 7°. A Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental é vinculada
diretamente à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e à Secretaria de Estado
da Educação e tem as seguintes competências:
I - gerir o Programa de Educação Ambiental, considerando a participação

popular através dos grupos de trabalho locais;
II - fomentar a formalização de consórcio, mediante parcerias com instituições

governamentais e não-governamentais, instituições educacionais, empresas,
entidades de classe, organizações comunitárias e demais entidades que tenham
interesse na área de Educação Ambiental;
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III - promover intercâmbio de experiências e de concepção que aprimorem a

prática da Educação Ambiental;
IV - estimular, fortalecer, acompanhar e avaliar a implementação das Políticas

Estadual e Nacional de Educação Ambiental, na qualidade de interlocutor do
estado junto ao Ministério de Meio Ambiente e do Ministério da Educação;
V - promover articulação interinstitucional, buscando a convergência de esforços

no sentido de promover a implementação da Política de Educação Ambiental e
a geração das Diretrizes Estaduais de Educação Ambiental;
VI - contribuir com ações que promovam a inserção transversal da temática

ambiental nos currículos escolares de todos os níveis e modalidades de ensino e
nos diversos órgãos estaduais e municipais, bem como nos processos
educacionais não formais nos diversos segmentos da sociedade;
VII - promover a Educação Ambiental a partir das recomendações das Políticas

Estadual e Nacional de Educação Ambiental e de deliberações oriundas de
conferências oficiais de meio ambiente e de educação ambiental;
VIII - promover a divulgação da Comissão Interinstitucional de Educação

Ambiental junto aos diversos setores da sociedade, através da realização de
fóruns, oficinas e seminários regionais e estaduais;
IX - fomentar as ações de comunicação sócio-ambiental de forma contínua e

permanente;
X - propor aos órgãos competentes a destinação de dotação orçamentária,

objetivando a viabilização de projetos e ações em Educação Ambiental.
SEÇÃO VI
DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 8°. Fica instituído na Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), o
Sistema Estadual de Informações de Educação Ambiental, com a atribuição de
organizar a coleta, o tratamento, o armazenamento, a recuperação e a
divulgação de informações sobre educação ambiental e fatores intervenientes
em sua gestão.
Art. 9°. São princípios para o funcionamento do Sistema Estadual de Informações
de Educação Ambiental:
I - descentralização da coleta e produção de dados e informações;
II - coordenação unificada do sistema;
III - divulgação de informações.
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Art. 10. O Sistema Estadual de Informações de Educação Ambiental tem por
objetivo:
I - reunir, tratar e divulgar informações sobre educação ambiental;
II - atualizar permanentemente as informações sobre programas, projetos e ações

voltadas para a educação ambiental;
III - subsidiar a elaboração e atualização dos Programas Estaduais e Municipais

de Educação Ambiental.
CAPÍTULO III
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO FORMAL
Art. 11. A educação ambiental constitui prática educativa integrada, contínua e
permanente desenvolvida nos currículos das instituições públicas e privadas no
âmbito:
I - do ensino fundamental, médio, superior;
II - da educação especial, profissional e de jovens e adultos;
III - da formação de professores, em todos os níveis e disciplinas.

§ 1°. Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os
níveis deve ser incorporado conteúdo que trate da ética ambiental nas atividades
profissionais a serem desenvolvidas.
§ 2°. A dimensão ambiental deve constar dos currículos:
I - nos cursos de graduação em pedagogia e nas licenciaturas; II - nas diversas
modalidades de pós-graduação;
III - na extensão universitária;
IV - nas áreas voltadas para aspectos metodológicos da Educação Ambiental;

§ 3°. Nos projetos político-pedagógicos e nos planos de desenvolvimento
escolar, serão contemplados interdisciplinarmente os temas ambientais, na
conformidade das diretrizes de educação nacional.
§ 4°. Os professores em atividade devem receber formação complementar em
suas áreas de atuação, com o propósito de atender adequadamente ao
cumprimento dos princípios e objetivos da política estadual de Educação
Ambiental.
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Art. 12. A autorização e supervisão do funcionamento de instituições de ensino e
de seus cursos, nas redes pública e privada, obedecerão ao cumprimento do
disposto neste capítulo.
CAPÍTULO IV
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL INFORMAL
Art. 13. Entende-se por educação ambiental informal as ações e práticas
educativas destinadas à sensibilização da coletividade sobre as questões
ambientais e à sua organização e participação na defesa da qualidade do meio
ambiente.
Art. 14. O Poder Público, em nível estadual e municipal, incentivará:
I - difusão, por intermédio dos meios de comunicação, de:
a) programas e campanhas educativas;
b) informações acerca de temas relacionados ao meio ambiente;
II - a ampla participação da escola, da universidade e de organizações não-

governamental na formulação e execução de programas e atividades vinculados
à Educação Ambiental;
III - a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de

programas de educação ambiental em parceria com a escola, a universidade e
as organizações não governamentais;
IV - a conscientização:
a) da sociedade para a importância da criação, gestão e manejo de unidades de

conservação em seu entorno;
b) das populações tradicionais residentes nas unidades de conservação ou no

seu entorno;
c) de agricultores e populações tradicionais que utilizam o extrativismo e prática

agroecológicas como meio de subsistência;
V - a inserção da Educação Ambiental nas:
a) atividades de conservação da biodiversidade, de zoneamento ambiental, de

licenciamento, de gerenciamento de resíduos, de gestão de recursos hídricos,
de ordenamento de recursos pesqueiros, de manejo sustentável de recursos
ambientais e de melhoria de qualidade ambiental;
b) políticas econômicas, sociais e culturais, de ciência e tecnologia, de

comunicação, de transporte, de saneamento e de saúde nos projetos financiados
com recursos públicos e privados e nos ditames da Agenda 21;
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VI - a implantação de centros (núcleos) de educação ambiental através da

destinação e uso de áreas urbanas e rurais para o desenvolvimento prioritário de
atividades de Educação Ambiental.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Art. 15. Cabe à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) a gestão da
Política Estadual de Educação Ambiental, intervindo junto a Secretaria de Estado
da Educação e Cultura e os Conselhos Estaduais de Educação e de Meio
Ambiente em matérias de educação ambiental formal.
Art. 16. São atribuições da gestora:
I - definir diretrizes para implementação da Política Estadual de Educação

Ambiental.
II - articular, coordenar e supervisionar programas, planos e projetos na área de

educação ambiental;
III - estimular a inserção de ações e projetos de educação ambiental em nível

estadual e municipal.
Art 17. Os Municípios poderão definir diretrizes, normas e critérios para a
educação ambiental, observados os princípios e objetivos desta Lei e da Política
Nacional de Educação Ambiental.
Art. 18. A alocação de recursos públicos para planos e programas de Política
Estadual de Educação Ambiental guardará;
I - conformidade com os princípios, objetivos e diretrizes desta Lei;
II - prioridade dos órgãos integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente; III

- articulação interinstitucional;
IV - economicidade, medida pela relação entre a magnitude dos recursos e o

retorno social propiciado peio plano ou programa proposto;
V - equanimidade entre as diferentes regiões do Estado.

Art. 19. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta do
orçamento do Estado para o exercício financeiro 2009, podendo ser
suplementadas se necessário.
Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação Macapá – AP, 16 de
dezembro de 2008.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0012/09-AL
LEI Nº. 1.331, DE 18 DE MAIO DE 2009.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4497, de 18/08/2009. Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Saneamento do Estado do
Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de Saneamento
Ambiental do Estado do Amapá.
Art. 2º - O Programa a que se refere o “caput” do artigo anterior será implantado
por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na promoção dos
seguintes objetivos:
I - Desenvolvimento de ações que assegurem a preservação dos recursos

hídricos, interiores e costeiros, a fim de ampliar a disponibilidade de água
potável;
II - Estudo e implantação de iniciativas que permitam o crescimento do Estado,

sem que se esgotem os seus recursos naturais, dentro do conceito de
“Desenvolvimento Sustentável”;
III - Adoção de medidas voltadas à proteção e recuperação dos mananciais e das

condições sanitárias dos núcleos urbanos, através de intervenções para a
ampliação do nível de cobertura dos serviços adequados de esgotamento
sanitário e para a universalização do abastecimento de água tratada;
IV - Implemento e apoio às ações que visem o aperfeiçoamento do

gerenciamento integrado da qualidade da água e dos recursos naturais, nas
bacias hidrográficas, ecossistemas e estuários no Estado do Amapá.
Art. 3º - A fim de assegurar o alcance efetivo, dos objetivos previstos no artigo
anterior, o Programa de Saneamento Ambiental do Estado do Amapá
promoverá:
I - A realização de estudos e projetos de Sistemas de Abastecimento de Água e

de Esgoto Sanitário;
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II - A execução de obras de ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água e

de implantação e ampliação de Sistemas de Esgoto Sanitário;
II - O fortalecimento institucional da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
notadamente das atividades relacionadas com a gestão de recursos hídricos,
com implementação de mecanismos de planejamento estratégico ambiental,
construção de rede de monitoramento ambiental e dos recursos hídricos,
modernização do sistema de licenciamento ambiental, implantação do sistema
integrado de informações ambientais e ações de formação de educação
ambiental.
Art. 4º - Para atender às necessidades de implantação e gerenciamento do
Programa previsto nesta Lei, o Governo do Estado instituirá um Comitê Diretivo,
com atribuições consultivas e deliberativas.
Parágrafo único. O Comitê Diretivo será presidido pelo Secretário de Estado do
Meio Ambiente e será assistido por uma Secretaria Executiva, por este designado,
com as seguintes atribuições:
1 Comitê Diretivo:
a) estabelecer as estratégias de implementação do Projeto;
b) integrar as ações de Governo para assegurar o cumprimento das metas e

objetivos do Projeto;
c) coordenar, acompanhar e avaliar a implementação do Projeto em todas suas

etapas;
d) definir a estrutura de gerenciamento para a implementação executiva do

Projeto, inclusive a designação da coordenação técnica;
e) aprovar o orçamento anual e o planejamento físico-financeiro e viabilizar

fontes de recursos;
f) assegurar a dotação e aplicação de recursos para a execução do Projeto;
g) instituir uma Comissão Especial de Licitação para executar o plano de licitação

dos componentes do Projeto;
h) deliberar sobre outras matérias inerentes e correlatas à execução do Projeto.

2 Secretaria Executiva:
a) prover suporte administrativo ao Comitê Diretivo e assistir ao Presidente na

supervisão e coordenação das atividades do Projeto;
b) promover a elaboração e a consolidação do planejamento, programas de
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trabalho e a proposta de orçamento anual das atividades do Projeto para
decisão superior;
c) analisar os resultados dos acompanhamentos sistemáticos de desempenho do

planejamento físico-financeiro quando for o caso, acerca das ações a serem
desenvolvidas para a consecução dos objetivos do Projeto;
d) examinar e pronunciar-se, quando for o caso, acerca das ações a serem

desenvolvidas para consecução dos objetivos do projeto;
e) colaborar tecnicamente com o desenvolvimento e/ou fortalecimento dos

planos de ação do Projeto e identificar possíveis fontes de financiamento;
f) organizar as reuniões do Comitê Diretivo em consonância com a Presidência.

Art. 5º - O Governo do Estado disponibilizará os recursos técnicos, humanos,
orçamentários, financeiros, administrativos e materiais necessários à execução
do Programa, podendo, para
este fim, estabelecer a participação de outras Secretarias de Estado ou Órgãos
da Administração no seu desenvolvimento.
Art. 6º - O Comitê Diretivo expedirá, mediante Resoluções, as normas
complementares necessárias à execução do Projeto.
Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Macapá - AP, 05 de
maio de 2009.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0030/09-AL
LEI Nº. 1.333, DE 18 DE MAIO DE 2009.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4497, de 18/05/2009. Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Governo do Estado a instituir o Programa de Reciclagem de Óleo de
Uso Culinário.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Governo do Estado autorizado a instituir o Programa de
Reciclagem de Óleo de Uso Culinário, utilizado em cozinhas residenciais,
escolares e hospitalares, em comércio, indústrias e demais setores que façam
uso do produto.
Art. 2º - O Programa criado pela presente Lei tem por objetivos:
I - Preservar o Meio Ambiente, especialmente os recursos hídricos, uma vez que

se evitará o descarte do óleo nas redes de esgotos;
II – incentivar a coleta seletiva e a reciclagem do óleo;
III – promover a inclusão social por meio de geração de renda obtida a partir do

fabrico de produtos que utilizem o óleo usado como matéria-prima.
Parágrafo único – O Estado promoverá o cadastramento de empresas,
cooperativas e outras entidades de reciclagem, obtendo e divulgando os
endereços de postos de coleta e a forma adequada para se armazenar o óleo
usado.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá – AP, 18 de maio
de 2009. ANTÔNIO
WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0027/09-AL
LEI Nº. 1364, DE 23 DE SETEMBRO DE 2009.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4587, de 23/09/2009. Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Captação de Água da Chuva.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa de Captação de
Água da Chuva, nos termos desta Lei, cujos objetivos são a captação, o
armazenamento e a utilização das águas pluviais pelas edificações urbanas e
rurais.
Art. 2º. O Estado, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e
Secretaria de Estado da Infraestrutura, realizará convênios com as
administrações públicas municipais e parcerias com a iniciativa privada, visando
à realização das seguintes ações:
I - instalação nas casas e prédios, públicos e particulares, de caixas de água, com

tampa parcialmente removível, coletoras e armazenadoras da precipitação
atmosférica;
II - instalação de calhas adaptadas e outros condutores, convergentes às caixas

coletoras a que se refere o inciso anterior;
III - adaptação, às caixas coletoras, de sistema que libere o excesso de água

acumulada para as galerias de águas pluviais.
§ 1º Cada edificação conterá uma caixa de água destinada unicamente ao
armazenamento de água pluvial.
§ 2º A água coletada será utilizada em atividades que dispensem o uso de água
tratada.
Art. 3º Os entes a que se refere o artigo anterior desenvolverão projetos
conjuntos visando à criação de novas tecnologias para a economia do consumo
de água.
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Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 5º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de
dotações orçamentárias próprias.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá–AP, 23 de setembro de
2009. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0068/09-AL
LEI Nº 1.392, DE 29 DE OUTUBRO DE 2009.
Publicado no Diário Oficial do Estado nº 4612, de 29/10/2009 Autor: Deputado
Michel JK
Dispõe sobre a instalação de lixeiras seletivas em escolas públicas, pelo Governo
Estadual, entidades privadas e organizações civis no âmbito do Estado do
Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o. Fica autorizada a instalação de lixeiras seletivas em escolas públicas,
Governo do Estado, entidades privadas e organizações civis.
§ 1º As lixeiras seletivas devem ser instaladas em locais acessíveis e de fácil
visualização para os diferentes tipos de lixo, contendo especificações de acordo
com a Resolução nº 275/2001, do COAMA (Conselho Nacional do Meio
Ambiente).
§ 2º As entidades privadas e organizações civis poderão divulgar sua logomarca
nas lixeiras por elas instaladas.
Art. 2º. As lixeiras serão instaladas em número suficiente para receber
separadamente os detritos de:
I – Plásticos;
II – Vidros;
III – Papéis;
IV – Alumínio;

V - Orgânico.
Art. 3º. A direção de cada escola promoverá a venda do lixo recolhido passível de
reciclagem, pelo maior preço oferecido que será revertido em promover eventos
culturais em prol do meio ambiente.
Art. 4º. Será organizada, em cada escola, uma comissão responsável pela
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viabilização da destinação do produto da coleta seletiva das escolas estaduais
com os seguintes membros:
I – Secretário Administrativo;
II – 1 (um) professor escolhido por votação entre integrantes do quadro

permanente da instituição;
III – 3 (três) alunos escolhidos por votação direta; e

IV – 1 (um) representante da direção da escola.
Parágrafo único. Os alunos escolhidos por votação, se forem menores de idade,
deverão estar acompanhados de seu pai e/ou responsável, em todas as reuniões
da Comissão.
Art. 5º. A instalação e a manutenção dos depósitos de lixo são de inteira
responsabilidade das entidades públicas, privadas, organizações nãogovernamentais ou cooperativas.
Art. 6º. Caberá à Comissão, elaborar projetos e eventos culturais em prol do meio
ambiente, com os recursos auferidos com a venda do material reciclável
recolhido, observando-se as orientações das secretarias municipais de educação
e do meio ambiente.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá – AP, em 29 de outubro de 2009.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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2010
Referente ao Projeto de Lei nº
0033/09-AL
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LEI Nº. 1.459, DE 02 DE MARÇO DE 2010.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 4690, de 02/03/2010. Autor: Deputado
Moisés Souza
Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Estadual de Qualidade Ambiental
na administração pública direta e indireta.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Programa Estadual de
Qualidade Ambiental, com o objetivo de promover práticas ambientalmente
sustentáveis no âmbito da administração pública direta e indireta.
Art. 2º. O Programa Estadual de Qualidade Ambiental será coordenado pela
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, e deverá observar as seguintes
diretrizes:
I - Atuação integrada do Poder Público Estadual;
II - Estímulo ao consumo sustentável e a adoção de medidas de prevenção e

redução do impacto ambiental, por meio da utilização de critérios ambientais
nas especificações de produtos e serviços a serem adquiridos pela
Administração Pública Estadual;
III - Incorporação de práticas ambientalmente adequadas na gestão pública,

voltadas à racionalização do uso dos recursos naturais e à economia de matériaprima e insumos, bem como à adoção de critérios éticos e de qualidade;
IV - Estímulo ao desenvolvimento e difusão de pesquisas tecnológicas e

científicas, voltadas ao aprimoramento da capacidade tecnológica, gerencial e
de qualidade ambiental.
Art. 3º. O Programa de Qualidade Ambiental será constituído pelas seguintes
linhas de ação:
I - Uso do poder de compra do Poder Público, mediante a adoção de padrões

ambientais de desempenho;
II - Promoção da qualidade ambiental na gestão pública, através da adoção de

padrões, materiais, processos e sistemas que racionalizem o uso de energia e de
recursos naturais;
III - Promoção de mudanças do padrão de consumo mediante ações de

comunicação e educação ambiental;
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IV - Estímulo ao desenvolvimento e difusão de pesquisas tecnológicas e

científicas, voltados ao aprimoramento da capacidade tecnológica, gerencial e
de qualidade ambiental dos setores público e privado.
Art. 4º. Para a implementação do Programa Estadual de Qualidade Ambiental
caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente coordenar o desenvolvimento
e implementação das seguintes ações:
I - Desenvolver instrumentos para dar suporte à especificação de bens e serviços

a serem adquiridos ou contratados pela administração pública;
II - Estabelecer parâmetros para a elaboração ou contratação de projetos e obras

públicas pelo Poder Executivo Estadual, observada a legislação de licitações e
contratos;
III - Implementar programa de educação ambiental, voltado ao estímulo do

consumo sustentável e à incorporação de práticas ambientais;
IV - Definir os grupos de produtos ou setores econômicos estratégicos para

atuação prioritária do Programa, identificando, simultaneamente, aqueles de
maior impacto ambiental e de maior repercussão de poder de compra da
Administração no mercado;
V - Estabelecer as parcerias necessárias para a efetivação do programa; VI -

Divulgar amplamente os resultados da aplicação do Programa.
Art. 5º. Caberão aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, sob a
coordenação da Secretaria de Meio Ambiente:
I - Contribuir para o desenvolvimento de instrumentos para dar suporte técnico

à especificação de bens e serviços a serem adquiridos ou contratados pela
Administração Estadual, observada a legislação federal e estadual de licitações e
contratos;
II - Difundir junto aos responsáveis por compras e contratações a adoção de

critérios ambientais em seus procedimentos administrativos;
III - Apoiar a implementação de programa de educação ambiental, nos termos

do artigo 4º, inciso III desta Lei.
Art. 6º. Para o estabelecimento dos padrões, critérios e instrumentos previstos
no artigo 4º desta Lei, será estabelecida uma Comissão composta por
representantes das Secretarias Estaduais relacionadas ao tema, conforme
regulamentação.
Art. 7º. Os resultados da implementação do Programa, aferidos através de
indicadores previamente estabelecidos, serão periodicamente e amplamente
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divulgados.
Art. 8º. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 9º. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Macapá - AP, 02 de março
de 2010. ANTÔNIO
WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0183/09-AL.
LEI N. 1.469, 14 DE ABRIL DE 2010.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4717, de 14/04/2010. Autor: Deputado
Manoel Mandi
Autoriza o Poder Executivo a criar os cargos de Guarda-Parque e GuardaFlorestal no Quadro Geral do Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o poder executivo autorizado a criar, no Quadro Geral dos
Funcionários Públicos do Estado do Amapá, no Art. 2º da Lei nº 1.176 de 02 de
janeiro de 2008 que trata sobre da estrutura organizacional básica da Secretaria
do Estado do Meio Ambiente – SEMA, inciso
III – Unidades de Execução Programática, as categorias funcionais de GuardaParque e Guarda- Florestal.
Art. 2º. O provimento das categorias funcionais de Guarda-Parque e Guarda
Florestal dar-se-á por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos,
conforme o previsto na Lei n.º 0066, de 03 de maio de 1993.
Parágrafo único. As especificações das categorias funcionais a que se refere o
artigo 1º estão contidas no Anexo Único desta Lei e deverão ser posteriormente
regulamentadas.
Art. 3º. As categorias funcionais criadas nos termos desta Lei terão lotação na
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA), no Instituto Estadual de Florestas
(IEF) e no Instituto de Ordenamento Territorial e do Meio Ambiente (IMAP), com
a finalidade de fiscalização, monitoramento, controle e educação ambiental.
Art. 4º. As funções de Guarda-Parque e Guarda-Florestal poderão ser
efetivamente exercidas junto a instituições concessionárias e/ou conveniadas
que venham a gerir as Florestas Estaduais, Unidades de Conservação Estaduais e
demais áreas protegidas existentes no Estado do Amapá.
§ 1º Estas funções deverão ser exercidas por profissionais devidamente
capacitados em cursos específicos com carga horária mínima de 180 horas.
§ 2º Os Guarda-Parques ou Guardas-Florestais enquadrados no caput deste
artigo poderão, excepcionalmente, possuir escolaridade de nível fundamental
desde que possuam comprovados conhecimentos da biodiversidade local e suas
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interações.
Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer convênios, contratos,
parcerias, com instituições e órgãos federais, ou com instituições privadas para
recebimento de recursos financeiros como forma de compensação para a
manutenção das áreas protegidas do Estado, da biodiversidade ou como forma
de compensação pela manutenção dos serviços ambientais/ecossistêmicos.
Art. 6º. As despesas decorrentes desta Lei poderão ocorrer à conta de dotações
orçamentárias próprias ou mesmo através de compensação ambiental, social ou
financeira.
Art. 7º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 14 de abril de
2010. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0140/09-AL.
LEI Nº. 1.476, DE 26 DE ABRIL DE 2010.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4724, de 26/04/2010. Autor: Deputado
Zezé Nunes
Autoriza o Poder Executivo do Estado do Amapá a promover a instalação de
banheiros químicos em locais específicos e de grande fluxo de pessoas, tais
como: pontos de ônibus, praças, feiras populares, balneários, etc., e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo do Estado do Amapá autorizado a promover a
instalação de banheiros químicos em locais específicos e de grande fluxo de
pessoas, tais como: vias principais, praças, feiras populares, balneários, etc.
Parágrafo único. Os mencionados banheiros deverão ser padronizados e terão
compartimentos individuais para homens, mulheres e crianças, sendo também
adaptados para deficientes físicos.
Art. 2º. Ficará a cargo da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a destinação
e a implantação dos banheiros químicos, para serem utilizados em tempo
integral.
Art. 3º. A secretaria responsável pela destinação dos mesmos, se encarregará de
fiscalizar as condições de higiene e adequação dos banheiros químicos nos
locais onde forem instalados, garantindo sua utilização de forma digna aos que
deles se utilizarem.
Art. 4º. A limpeza e manutenção dos referidos banheiros químicos se dará por
meio de empresa especializada, contratada através de licitação.
Art. 5º. O Poder Executivo regulamentará esta Lei de forma a permitir a exibição
de publicidades nos banheiros químicos, visando à manutenção dos
equipamentos urbanos previstos nesta Lei.
Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 26 de abril de
176

2010. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0010/10-AL.
LEI Nº. 1.477, DE 26 DE ABRIL DE 2010.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4724, de 26/04/2010. Autor: Deputado
Manoel Brasil
Autoriza o Poder Executivo a criar os cargos de Agente de Saúde Indígena,
Técnico de Saúde Indígena, Agente Ambiental Indígena, Técnico em Meio
Ambiente, Técnico em Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em
Saúde Bucal, no Quadro de Pessoal Civil do Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art 1°. Fica o Poder Executivo autorizado a criar, o quadro de saúde pública
indígena, com a carreira de Agente de Saúde Indígena, Técnico de Saúde
Indígena, Agente Ambiental indígena, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Saúde Bucal, no Quadro
de Pessoal Civil do Estado do Amapá, com lotação na estrutura organizacional
básica da Secretaria do Estado da Saúde - SESA para atuarem junto às
comunidades indígenas existentes no Estado, bem como nas áreas de
abrangência do Parque do Tumucumaque.
Parágrafo único - Os agentes do quadro de saúde pública indígena de que trata
o "caput" deste artigo, terão como principal atribuição, além de outras inerentes
a sua função, o atendimento à saúde da população indígena e o controle de
doenças e endemias.
Art. 2°. O provimento das categorias funcionais de que trata o art. 1° da presente
Lei dar-se-á por meio de concurso público específico de provas e ou de provas
práticas, onde será demonstrado o conhecimento da área e da prática no
atendimento à população indígena, objetivando a contratação de pessoal
capacitado para o preenchimento dos referidos cargos.
Parágrafo único. Enquanto não for realizado concurso público para os cargos
previstos no art. 1° da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a contratar,
através da modalidade, contrato administrativo, por prazo determinado, agentes
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e técnicos indígenas, preferencialmente os que já exercem essas atividades
através de ONG`s, contratados pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, com
salários e vantagens equivalentes aos servidores não-índios.
Art. 3°. As funções de Agente de Saúde Indígena, Técnico de Saúde Indígena,
Agente Ambiental Indígena, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em
Enfermagem, Técnico em Análises Clínicas e Técnico em Saúde Bucal, poderão
ser efetivamente, exercidas junto à FUNASA, atendendo conjuntamente às
demais áreas indígenas existentes no Estado do Amapá.
§ 1° Estas funções deverão ser exercidas por índios devidamente capacitados em
cursos específicos com carga horária pré-estabelecida pelas Escolas de Formação
de Pessoal na área de atendimento à saúde.
§ 2° Os índios que possuírem escolaridade de nível técnico em enfermagem e
que possuam comprovados conhecimentos na área de atuação indígena
poderão promover o atendimento conjuntamente com os agentes da FUNASA.
§ 3º Os indígenas que prestam serviço de atendimento à saúde dos povos
indígenas e que não possuam formação nas áreas de saúde criada por esta Lei,
serão capacitados pelo Centro de Educação Profissionalizante Professora
Graziela Reis de Souza.
§ 4° Para a formação de que trata o parágrafo anterior, o Governo do Estado, a
seu critério, poderá ministrar os cursos, nas aldeias, nas escolas estaduais que
ofereçam condições de ofertar os cursos, mais próximas das aldeias ou parques,
através de ensino modular, inclusive as aulas de laboratório.
Art. 4°. Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, contratos e/ou
parcerias, com instituições e órgãos federais, estaduais e municipais, com vista à
captação de recursos financeiros, bem como com instituições de ensino público,
visando a qualificação de pessoal e a contratação de pessoal necessário para
implantação dos objetivos previstos na presente Lei.
Art. 5°. As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias do orçamento vigente do Estado, de transferência da
FUNASA e outras fontes, podendo ser suplementadas caso necessário.
Art. 6°. Esta Lei será regulamentada pelo Governo do Estado e entrará em vigor
na data de sua publicação.
Macapá - AP, 26 de abril de
2010. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0149/09-AL.
LEI Nº. 1.491, DE 27 DE MAIO DE 2010.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 4747, de 27/05/2010. Autor: Deputado
Manoel Brasil
Estabelece a política de redução e compensação de emissões de dióxido de
carbono CO2, incentiva a utilização de biocombustíveis que contribuam para a
amenização do aquecimento global e melhoria da qualidade do ar e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. A redução da emissão de dióxido de carbono CO2, com vistas a amenizar
o aquecimento global, deve obedecer as seguintes medidas:
I - promover a eficiência ambiental do transporte público e particular, terrestre

e fluvial incentivando transporte de massas com uso de combustíveis e ou
energias alternativas;
II - estimula o uso de biocombustíveis no transporte de qualquer natureza, nas

indústrias e em todos os modos de utilização disponibilizando conhecimento e
tecnologia;
III - promover campanha de divulgação dos instrumentos disponíveis para

amenizar e emissão de gases que poluem a atmosfera;
IV - estabelecer convênio e parcerias com o setor privado e, em especial com as

universidades para o desenvolvimento de projetos e diagnósticos que auxiliem
na tomada de decisões e no entendimento dos efeitos do aquecimento no
Estado;
V - coibir ações ao meio ambiente que contribuam para o aumento dos gases

de efeito estufa na forma da legislação vigente, que trata de Meio Ambiente.
Art. 2º. A compensação de emissão de dióxido de carbono CO2 feita através de
projetos ambientais, preservando as matas nativas ou recompondo as florestas
degradadas será orientada e estimulada por agentes públicos.
I - O poder público deverá manter agentes capacitados para desenvolver o

trabalho de informação e detalhamento dos procedimentos necessários para
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que pessoas físicas e jurídicas tenham condições de participar dos mecanismos
de desenvolvimento limpo (MDL) com visitas a compensação de dióxido de
carbono CO2;
II - A comercialização dos créditos de carbonos de certificado de emissões (RCE)

por pessoas físicas e jurídicas no Amapá será propiciada pelo Estado que fará a
aproximação dos compradores com as pessoas físicas e jurídicas que
pretenderem vender os respectivos créditos.
Art. 3º. Considerando o impacto do óleo diesel na qualidade do ar dos maiores
centros urbanos, o mesmo deverá ser distribuído com um teor máximo de
enxofre de conformidade com a legislação vigente.
I - as empresas de transportes coletivos e de carga estão obrigadas a utilizarem

óleo diesel com teor máximo de enxofre de 0,2%;
II - a desobediência ao disposto no inciso I por parte de empresas distribuidoras

ou qualquer outro agente constitui infração ambiental.
Art. 4º. As empresas de transportes cadastradas no Amapá para passageiros e
carga, como forma de preservação do meio ambiente, deverão utilizar
escapamento vertical.
Parágrafo único. O Poder Público baixará as normas necessárias para a execução
do disposto no presente artigo.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 27 de maio de
2010. PEDRO PAULO DIAS
DE CARVALHO
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0072/11-AL.
LEI Nº 1.550, DE 06 DE JULHO DE 2011.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 5017, de 06/07/2011. Autor: Deputado
Zezé Nunes
Dispõe sobre a proibição da utilização de sacolas plásticas nos estabelecimentos
comerciais do Estado do Amapá, que a Lei especifica.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá e eu, nos termos
do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica vedada a utilização de sacolas plásticas para embalagens no Estado
do Amapá.
§ 1º A proibição referida no artigo 1º desta Lei visa garantir a defesa do meio
ambiente através da implementação de política preventiva e de caráter
educativo-ambiental em prol da proteção dos interesses das gerações atuais e
futuras.
§ 2º Para fins que especifica a presente Lei, fica proibida a utilização de sacolas
plásticas nas seguintes empresas:
I - comércios que vendam gêneros alimentícios de pequeno e médio porte;
II - supermercados de médio e grande porte.
Art. 2º. As empresas que utilizam sacolas plásticas terão o prazo de 3 (três) anos,
fixados nesta Lei, para substituí-las por embalagens feitas com material não
nocivo ao meio ambiente.
Art. 3º. O descumprimento desta Lei implicará em multas, cujos valores serão
fixados pelo Poder Executivo, através da Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Art. 4º. Os valores correspondentes às multas aplicadas por infração a presente
Lei serão utilizados em programas ambientais.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 06 de julho de
2011. CARLOS CAMILO
GÓES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº.
0133/11-AL.
LEI Nº 1.621, DE 05 DE MARÇO DE 2012.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 5179, de 05/03/2012. Autor: Deputado
Isaac Alcolumbre
Institui o "Projeto Semeando o Verde" nas Escolas da Rede Pública de Ensino do
Estado do Amapá.
GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1°. Fica instituído o "Projeto Semeando o Verde" a ser implementado nas
escolas da rede pública de ensino, visando à conscientização da importância do
Meio Ambiente.
Art. 2°. Cada turma de alunos do 1° ano do Ensino Fundamental plantará, no Dia
da Árvore, comemorado anualmente no dia 21 de setembro, uma espécie de flora
nativa do Estado na sede de suas respectivas escolas ou em outros locais por
estes indicados.
Parágrafo único. Na data referida no caput deste artigo serão promovidas ações
educativas sobre os temas ecológicos e de preservação do Meio Ambiente.
Art. 3°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 05 de março de
2012. CARLOS CAMILO GÓES
CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº. 0109/12-AL.
LEI Nº 1.685, DE 26 DE JUNHO DE 2012.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº. 5254, de 26/06/2012. Autor: Deputado
Zezé Nunes
Dispõe sobre o ensino da Educação Ambiental no currículo das unidades
escolares de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ.
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica instituído o ensino da Educação Ambiental no currículo das unidades
escolares de Ensino Fundamental e Médio do Estado do Amapá a ser incluído
nos temas transversais.
Parágrafo único. A disciplina deverá permanecer como parte diversificada no
currículo, em mais de uma série ou distribuídos os seus conteúdos em outras
disciplinas.
Art. 2º. Entenda-se por Educação Ambiental os processas por meio dos quais o
indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos,
habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio
ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade.
Art. 3º. As atividades educacionais, no cumprimento desta Lei, observarão os
seguintes princípios:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a

interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, sob o
enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, na perspectiva da Inter,

multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e as práticas sociais.

V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
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VII - a abordagem articulada das questões ambientais locais, regionais, nacionais

e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à diversidade individual e
cultural.
Art. 4º. O Poder Público na execução desta Lei levará em conta os seguintes
objetivos:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em

suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos,
psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais e éticos.
II - a garantia de democratização das informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de uma consciência crítica sobre a

problemática ambiental e social;
IV - o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e responsável,

na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da
qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania;
V - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do País, em níveis micro e

macrorregionais, com vistas à construção de uma sociedade ambientalmente
equilibrada, fundada nos princípios da liberdade, igualdade, solidariedade,
democracia, justiça social, responsabilidade e sustentabilidade;
VI - o fomento e o fortalecimento da integração com a ciência e a tecnologia;
VII -

o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e
solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 26 de junho
de 2012. CARLOS CAMILO
GÓES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0033/2014-AL
LEI Nº 1.834, DE 23 DE JUNHO DE 2014
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 5738, DE 23.06.2014 Autor: Zezé Nunes
Altera o Art. 2º e revoga os incisos I e II da Lei nº 1.550 de 06 de julho de 2011,
que dispõe sobre a proibição da utilização de sacolas plásticas nos
estabelecimentos comerciais do Estado do Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Altera o art. 2º da Lei nº 1.550 de 06 de Julho de 2011 que passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º. As empresas e demais estabelecimentos comerciais que utilizam sacolas
plásticas terão o prazo prorrogado por mais 03 anos, para substituí-las por
embalagens feitas com material menos nocivo ao meio ambiente”.
Art. 2º. Revogam-se os incisos I e II do Art. 2º da lei 1.550.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 23 de junho
de 2014. CARLOS CAMILO
GÓES CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0085/14-AL
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LEI Nº 1853, DE 14 DE JANEIRO DE 2015
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 5878, de 14.01.2015 Autor: Deputado
Eider Pena
Institui a Lei de Proteção aos Animais do Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ:
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica proibida, no Estado do Amapá, a prática de maus-tratos contra
animais.
Art. 2º. Para os efeitos desta Lei entende-se por maus-tratos contra animais toda
e qualquer ação decorrente de imprudência, imperícia ou ato voluntário e
intencional, que atente contra sua saúde e necessidades naturais, físicas e
mentais, conforme estabelecido nos incisos abaixo:
I - mantê-los sem abrigo ou em lugares em condições inadequadas ao seu porte

e espécie ou que lhes ocasionem desconforto físico ou mental;
II - privá-los de necessidades básicas tais como alimento adequado à espécie e

água;
III - lesar ou agredir os animais (por espancamento, lapidação, por instrumentos

cortantes, contundentes, por substâncias químicas, escaldantes, tóxicas, por
fogo ou outros), sujeitando- os a qualquer experiência que infrinja a Lei nº
11.794, de 8 de outubro de 2008, prática ou atividade capaz de causar-lhes
sofrimento, dano físico ou mental ou morte;
IV - abandoná-los, em quaisquer circunstâncias;
V - obriga-los a trabalhos excessivos ou superiores as suas forças e a todo ato

que resulte em sofrimento, para deles obter esforços ou comportamento que
não se alcançariam senão sob coerção;
VI - castiga-los, física ou mentalmente, ainda que para aprendizagem ou

adestramento;
VII - cria-los, mantê-los ou expô-los em recintos desprovidos de limpeza e
desinfecção;
VIII - utilizá-los em confrontos ou lutas, entre animais da mesma espécie ou de

espécies diferentes;
IX - provocar-lhes envenenamento, podendo causar-lhes morte ou não;
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X - eliminação de cães e gatos como método de controle de dinâmica

populacional;
XI - não proporcionar morte rápida e indolor a todo animal cuja eutanásia seja

necessária;
XII - exercitá-los ou conduzi-los presos a veículo motorizado em movimento;
XIII - abusá-los sexualmente;
XIV - enclausura-los com outros que os molestem;
XV - promover distúrbio psicológico e comportamental;
XVI - outras práticas que possam ser consideradas e constatadas como maus-

tratos pela autoridade ambiental, sanitária, policial, judicial ou outra qualquer
com esta competência.
Art. 3º. Entenda-se, para fins desta Lei, por animais todo ser vivo pertencente ao
Reino Animal, executando-se o Homo sapiens, abrangendo inclusive:
I - fauna urbana não domiciliada, nativa ou exótica;
II - fauna domesticada e domiciliada, de estimação ou companhia, nativa ou

exótica;
III - fauna nativa ou exótica que componha plantéis particulares para qualquer

finalidade.
Art. 4º. Toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas desta Lei é
considerada infração administrativa ambiental e será punida com as sanções
aqui previstas, sem prejuízo de outras sanções civis ou penais previstas em
legislação pátria.
§ 1º As infrações administrativas serão punidas com as seguintes sanções:
I - advertência por escrito;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão de instrumentos, apetrechos ou equipamentos de qualquer

natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização de produtos;
VI - suspensão parcial ou total das atividades;

VII - sanções restritivas de direito.
§ 2º Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão
aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.
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§ 3º A advertência será aplicada pela inobservância da legislação em vigor, sem
prejuízo das demais sanções previstas neste artigo.
§ 4º A multa simples será aplicada sempre que o agente infrator, por negligência
ou dolo;
I - advertido por irregularidade que tenha sido praticada, deixar de saná-la, no

prazo estabelecido pelo agente público de fiscalização ambiental;
II - opuser embaraço aos agentes de fiscalização ambiental;
III - deixar de cumprir a legislação ambiental ou determinação expressa do órgão

fiscalizador responsável;
IV - Deixar de cumprir auto de embargo ou de suspensão de atividade.

§ 5º A multa diária poderá e será aplicada quando o cometimento da infração se
entender ao longo do tempo, até a sua efetiva cessação ou a celebração de
termo de compromisso de ajustamento da conduta do infrator para reparação
do dano ocasionado.
§ 6º As sanções restritivas de direito são:
I - suspensão de registro, licença, permissão, autorização ou alvará;
II - cassação de registro, licença, permissão, autorização ou alvará;
III - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de 3 anos.
Art. 5º. A pena de multa estabelecida será arbitrada pelo agente fiscalizador com
base nos critérios definidos nesta Lei, no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um Mil
reais) e valor de R$200.000,00 (duzentos mil reais).
§ 1º A pena de multa seguirá a seguinte gradação:
I - infração leve: de R$ 1.000,00 a R$ 2.000,00;
II - infração grave: de R$ 2.001,00 a R$ 20.000,00;
III - infração muito grave: de R$ 20.001,00 a R$ 200.000,00;

Art. 6º. Para arbitrar o valor da multa, o agente fiscalizador deverá observar:
I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da infração e suas

consequências para a saúde pública e para a proteção animal;
II - os antecedentes do agente infrator, quanto ao cumprimento da legislação

específica vigente; III - a capacidade econômica do agente infrator;
IV - o porte do empreendimento ou atividade.
Art. 7º. Será circunstância agravante o cometimento da infração:
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I - de forma reincidente;
II - para obter vantagem pecuniária;
III - afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou a vida

ou a integridade do animal;
IV- em domingos ou feriados; ou durante o período noturno;

V - mediante fraude ou abuso de confiança;
VI - mediante abuso do direito de licença, permissão, autorização ambiental ou

alvará;
VII - no interesse de pessoas jurídicas mantidas, total ou parcialmente, por verbas

públicas ou beneficiada por incentivos fiscais.
Art. 8º. Constitui reincidência a prática de nova infração cometida pelo mesmo
agente infrator dentro do período de 3 (três) anos subsequentes, classificada
como:
I - especifica: cometimento de infração da mesma natureza;
II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa.

Paragrafo único. No caso de reincidência específica a multa a ser imposta pela
prática da nova infração deverá ter seu valor aumentado ao triplo e no caso de
reincidência genérica a multa a ser imposta pela prática da nova infração poderá
ter seu valor aumentado ao dobro.
Art. 9º. As multas previstas nesta Lei devem ser reajustadas anualmente pela
variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, apurado pelo
Instituto brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, acumulada no exercício
anterior, sendo que, no caso de extinção deste índice, será adotado outro criado
por legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.
Art. 10. Fica a cargo da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a fiscalização dos
atos decorrentes da aplicação desta Lei.
Parágrafo único. As ações de fiscalização a cargo da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente poderão ser executadas em conjunto com as Secretarias Estaduais de
Saúde, Urbanismo e Defesa Social, e demais órgão e entidades públicas
estaduais.
Art. 11. Será assegurado o direito ao infrator desta Lei à ampla defesa e ao
contraditório nos termos da legislação aplicável.
Art. 12. O agente infrator será cientificado da decisão dos recursos em primeira
e segunda instância:
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I - pessoalmente;
II - pelo correio, através de aviso de recebimento (A.R); III - por edital, se estiver

em lugar incerto ou não sabido.
§ 1º Se o agente infrator for notificado pessoalmente e se recusar a exarar
ciência, deverá essa circunstância ser registrada no processo.
§ 2° O edital referido no inciso III deste artigo, será publicado na imprensa oficial,
considerando- se efetivada a notificação 5 dias úteis após a publicação.
Art. 13. O valor das multas poderá ser reduzido quando o agente infrator, por
termo de compromisso aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à
adoção de medidas específicas, para fazer cessar e reparar o dano causado.
§ 1º A autoridade competente poderá dispensar o agente infrator da
apresentação de projeto técnico, na hipótese em que a reparação não exigir.
§ 2º Cumpridas integralmente às obrigações assumidas pelo agente infrator, o
valor da multa será reduzido em até 90% do valor atualizado monetariamente.
§ 3º Na hipótese de interrupção do cumprimento das obrigações de cessar e
reparar o dano causado, por decisão da autoridade ambiental ou do agente
infrator, o valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao dano
causado não reparado, sem prejuízo da aplicação de sanções administrativas por
reincidência ou continuidade da irregularidade.
Art. 14. Os valores arrecadados com o pagamento das multas serão recolhidos
para o Fundo Estadual do Meio Ambiente – FERMA para aplicação em programas,
projetos e ações ambientais voltados à defesa e proteção aos animais.
Art. 15. O não pagamento da multa dentro dos prazos fixados implicará na
inscrição do débito em dívida ativa e demais cominações contidas na legislação
tributária pátria.
Art. 16. Na constatação de maus-tratos:
I - o infrator receberá as orientações técnicas que se fizeram necessárias sobre

como proceder em relação ao que seja constatado com o (s) animal (s) sob a sua
guarda.
II - Ao infrator caberá a guarda do (s) animal (s).
III - Em caso da constatação da falta de condição mínima, para a manutenção do

(s) animal (s) sob a guarda do infrator, fato este constatado no ato da fiscalização
pela autoridade competente, fica autorizado o Estado à remoção e a guarda
provisória do (s) mesmo (s) que deverá (ao) ser encaminhado (s) a local
adequado e colocado (s) a adoção, se necessário com o auxílio de força policial.
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IV - Os animais que pela sua natureza ou inadequação não sejam passíveis de

adoção pela comunidade, serão libertados em seu habitat ou entregues a jardins
zoológicos, fundações, santuários ou entidades assemelhadas, desde que
fiquem sob a responsabilidade de técnicos habilitados ou que possam ser
absorvidos e adaptados ao ecossistema receptor.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá- AP, 14 de janeiro de
2015. CARLOS CAMILO GÓES
CAPIBERIBE
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0030/15-GEA
LEI Nº 1.941, DE 30 DE SETEMBRO DE 2015
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6051, de 30.09.2015 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre alterações na Lei nº 1.077, de 02 de abril de 2007, que criou o
Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá, aprovou e eu, nos
termos do art.107, da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O artigo 1º, da Lei nº 1.077, de 02 de abril de 2007, passa a vigorar com
a seguinte redação:
“Art. 1º Fica criado no âmbito da administração pública indireta o Instituto
Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP, autarquia estadual, dotada de
personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado do
Meio Ambiente - SEMA, com patrimônio e receita próprios, autonomia
administrativa e financeira, com sede e foro na Comarca de Macapá.
Parágrafo único. O Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP passa a
integrar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação - SISEUC que trata o
artigo 21 da Lei Complementar n° 005, de 18 de agosto de 1994.”
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 30 de setembro de
2015. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0049/2015-GEA
LEI N° 1.975, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Publicada no Diário Oficial nº 6110, de 31.12.2015 Autor: Poder Executivo
Altera a Lei nº 1.300, de 07 de janeiro de 2009, que instituiu o Plano de Cargos,
Carreiras e Salários do Grupo de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial,
Ciência, Tecnologia e Produção do Governo do Estado do Amapá, e suas
posteriores alterações, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art.107, da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Gratificação de Desempenho do Setor de
Desenvolvimento Econômico (GDSE), devida aos servidores do quadro de
Pessoal Civil do estado, integrantes do Grupo de Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção do Governo do Estado do Amapá, em
efetivo exercício nos seguintes órgãos e entidades:
I – Secretaria de Estado do desenvolvimento Rural;
II – Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá;

III – Agência de Pesca do Amapá;
IV – Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá;
V – Instituto Estadual de Florestas do Estado do Amapá;
VI – Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia;
VII – Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do estado do Amapá; VIII

– Secretaria de Estado do Meio Ambiente;
IX – Instituto do Meio Ambiente e Ordenamento territorial do Estado do Amapá.
§ 1º A Gratificação de que trata o caput deste artigo terá caráter indenizatório e
será fixada no percentual de 15% (quinze por cento) incidente sobre o
vencimento básico do respectivo padrão e classe ocupado pelo servidor.
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§ 2º Aos servidores que fizerem jus ao pagamento da Gratificação de Fiscalização
Agropecuária (GFA) e Gratificação de Produtividade de Extensão Rural é vedado
o pagamento da Gratificação de que trata o caput deste artigo.
Art. 2º Fica vedado o pagamento da Gratificação de Desempenho do Setor de
Desenvolvimento Econômico (GDSE), no período em que o servidor estiver
afastado por motivo de férias, licenças e faltas ao serviço, exceto se o
afastamento se der por:
I – licença para tratamento de saúde;
II – licença por motivo de doença em pessoa da família;

III – licença maternidade;
IV – licença eternidade;
V – licença prêmio;
VI – mandato classista.

Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das
dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a realizar
as suplementações que se fizerem necessárias
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros
a partir de 1º de janeiro de 2016.

Macapá - AP, 31 de dezembro de
2015. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0033/2015-AL
LEI Nº 1.996, DE 21 DE MARÇO DE 2016
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6162, de 21.03.2016 Autor: Deputado
Michel JK
Autoriza o Governo do Estado a desenvolver política pública com medidas de
prevenção aos danos provocados por enchentes e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Governo do Estado do Amapá fica autorizado a desenvolver política
pública com medidas a serem adotadas na prevenção aos danos provocados por
enchentes, conforme disposições desta Lei.
Parágrafo único. Terão prioridade na política estadual de prevenção aos danos
provocados por enchentes os municípios com histórico de desastres ou
incidentes isolados decorrentes de elevadas precipitações hídricas.
Art. 2º O Governo do Estado desenvolverá campanhas de educação sanitária e
ambiental, que deverão ser veiculadas nos meios de comunicação, tendo por
objetivo:
I-

o esclarecimento da população sobre os problemas sanitários e
epidemiológicos causados pelas inundações;
II - o esclarecimento da população sobre a participação do lixo como uma das

causas das inundações;
III - incentivo ao comportamento de não jogar nas ruas e de não acumular

entulho nas margens dos córregos e dos rios ou próximo a bueiros.
Parágrafo único. Para o desenvolvimento das campanhas previstas no caput
deste artigo, o Governo do Estado poderá ainda firmar convênios com o setor
privado.
Art. 3º Fica criada a Comissão Estadual de Prevenção contra Enchentes, que terá
como atribuição:
I - promover planejamento articulado de defesa civil, segurança urbana, controle

sanitário e epidemiológico;
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II - assegurar e fiscalizar a implementação das medidas previstas nesta Lei.

Art. 4º A Comissão Estadual de Prevenção contra Enchentes será composta por
representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria de Estado da Inclusão e Mobilização Social; II - Secretaria de Estado
do Meio Ambiente;
III - Polícia Militar;
IV - Corpo de Bombeiros;

V - Defesa Civil;
VI - Organizações não governamentais ligadas ao assunto.
Parágrafo único. Os membros da comissão de que trata este artigo não serão
remunerados, uma vez que o trabalho prestado é de caráter relevante.
Art. 5º Os institutos e as entidades do Estado realizarão serviços de diagnóstico
para a prevenção e o controle das inundações, bem como elaborarão projetos
básicos de drenagem dos córregos de divisa para os municípios de pequeno
porte e desaparelhados.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá-AP, 21 de março de
2016. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0048/2015-AL
LEI Nº 1.997, DE 21 DE MARÇO DE 2016
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6162, de 21.03.2016 Autor: Deputado
Paulo Lemos
Dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de práticas e métodos sustentáveis
na construção civil do Estado do Amapá e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei tem por objetivo assegurar a proteção do meio ambiente
mediante a determinação de emprego de técnicas sustentáveis de construção
civil nas obras executadas pelo Estado do Amapá.
Art. 2º Todas as construções civis executadas pelo Estado, diretamente por sua
administração ou por meio de agentes contratados, sejam prédios públicos ou
conjuntos habitacionais, deverão, obrigatoriamente, empregar critérios de
sustentabilidade ambiental, eficiência energética, qualidade e procedência de
materiais, conforme as diretrizes definidas nesta Lei.
Art. 3º Devem ser levadas em consideração no desenvolvimento de projetos
sustentáveis as seguintes diretrizes, aplicando-se, sempre que possível, os
conceitos de redução, reutilização e reciclagem de materiais:
I - uso de materiais e técnicas ambientalmente corretas; II - economia e reuso
de água;
III - eficiência energética;
IV - gestão dos resíduos sólidos; V- permeabilidade do solo;
VI - conforto e qualidade interna dos ambientes;
VII - integração de transportes coletivos ou alternativos com o contexto do

projeto;
VIII - integração entre os projetos e as características do entorno de sua
localização.
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IX - automação dos equipamentos
utilizados; X - reuso da água;
XI - uso de energia solar através de placas fotovoltaicas, obrigatoriamente

adequados a Resolução 482 (Regime de Troca) ou outros meios, inclusive para o
aquecimento da água;
XII - emprego da energia eólica, quando viável;
XIII - instalações de aparelhos de ar condicionado ecológico ou de eficiência

energética comprovada e sem gases que prejudiquem o meio ambiente;
XIV - solução de coberturas ou de telhados verdes, ecologicamente apropriados

e ou telhados brancos;
XV - tubulação independente dos sanitários para utilização de água não potável;
XVI - reutilização de água de chuva para fins não potáveis como rega de jardim e

descargas dos sanitários e lavagem de áreas externas.
XVII - aproveitamento da luz natural

Art. 4º A aquisição dos materiais empregados nas construções sustentáveis
deverá atender os seguintes requisitos:
I - dar preferência a insumos que tenham origem nas proximidades da obra;
II - priorizar materiais sintéticos ou transformados e, no caso dos produtos

naturais, optar por aqueles que possam ser renovados;
III - utilizar produtos reusados, reciclados ou renovados ou que possam passar

por estes processos;
IV - dar preferência a materiais compostos de substâncias não tóxicas, não nocivas

e que sejam de fácil decomposição;
V - utilizar produtos que comprovadamente não tenham agredido o meio

ambiente em seu processo produtivo (ACV);
VI - criar padrões sustentáveis novos e eficientes para o consumo;
VII - não empregar materiais transgênicos ou compostos de insumos com esta

característica;
VIII - não utilizar insumos que possam poluir o meio ou cuja produção seja

ecologicamente imprópria.
IX - dar preferência para empresas que tenham programas de reciclagem de

resíduos oriundos de sua produção ou de sobras de obras como é o caso do
Gesso.
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X - Dentro da viabilidade técnica e logística, adotar matérias de demolição que

estejam em bom estado (procedimento que deve ser adotado no desmanche de
imóveis que permitam tal reutilização).
Art. 5º Definem-se, para os efeitos desta lei, os seguintes termos referentes a
materiais e produtos empregados na construção sustentável:
I - madeiras alternativas:
a) certificadas: tipo de madeira que tem a sua origem comprovada por meio de

certificados emitidos por organismos autorizados;
b) reflorestamento: madeira proveniente de florestas, originais ou replantadas,

que apresentem manejo sustentável na sua produção com a finalidade de
preservar as matas e, ao mesmo tempo, sustentar o ritmo de extração;
c) reaproveitadas oriundas de obras demolidas (madeira de demolição).
II - tintas e polímeros naturais: tintas a base de água, ceras e óleos vegetais,

resinas naturais com pigmentações minerais que não utilizam metais pesados
em sua composição;
III - telhas ecológicas: telhas fabricadas a partir de placas prensadas de fibras

naturais ou de matérias reciclados que possuem características melhores do que
as telhas de fibra, vidro ou amianto, além de serem mais leves e
preferencialmente de cores claras;
IV - telhas de cerâmicas que utilizam na sua fabricação cozimento feito em fornos

elétricos que evitam a produção de carbono;
V - pisos intertravados: composto por peças modulares que se encaixam, sendo

indicados para o uso em grandes áreas, especialmente calçadas e grandes
extensões de pavimentos externos, possibilitando que a água da chuva permeie
suas juntas de modo a facilitar a drenagem do solo;
VI - solo cimento: tipo de cimento para argamassa ou estrutura, adequado para

uso em revestimento de pisos e paredes devido à elasticidade, utilizado na
pavimentação, em muros de arrimo e na confecção de tijolos e telhas sem que
haja queima prévia.
VII - concreto reciclado: tipo de concreto que pode ser fabricado, utilizando-se

diferentes fórmulas, tais como escória de alto forno, sobras de minérios e asfalto;
VIII - equipamentos sanitários de baixo consumo, com reguladores de consumo,

tais como torneiras com sensor de presença ou duplo acionamento ou torneiras
aeradas para diminuir o consumo;
IX - lâmpadas LED (Diodo Emissor de Luz) com alta eficiência energética e
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grande vida útil/lâmpadas compactas que utilizam baixa quantidade de energia;
X - lixeiras altas: localizadas em nível mais elevado, de maneira a reduzir a

probabilidade de que o lixo seja espalhado nas vias públicas em caso enchente,
contribuindo com a limpeza e a saúde.
Art. 6º Os projetos de obras sustentáveis que empregarem madeira ou qualquer
outro insumo de origem controlada somente poderão ser aprovados se houver
a devida comprovação de sua procedência.
Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias a partir da sua publicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 21 de março de
2016. ANTÔNIO WALDEZ GÓES
DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0059/2015-AL
LEI Nº 2.003, DE 22 DE MARÇO DE 2016
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6163, de 22.03.2016 Autor: Deputado
Pedro Dalua
Dispõe sobre o Poder Executivo, através do órgão responsável, inserir nos
projetos arquitetônicos dos órgãos do Estado do Amapá a instalação de sistema
de coleta para captação da água de chuva.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º No projeto arquitetônico para edificação e/ou reforma dos órgãos do
Estado do Amapá será incluída a instalação de reservatórios/ cisternas para
captação da água de chuva, para fins de economia, sustentabilidade e
preservação do meio ambiente.
Parágrafo único. A água coletada servirá para a limpeza dos espaços físicos
diversos, jardinagem e também reaproveitamento nas descargas dos sanitários.
Art. 2º A Secretaria Estadual competente elaborará cronograma para adaptação
de todas as unidades estaduais já em funcionamento de maneira que utilizem
desse recurso ecológico.
Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta das
dotações próprias consignadas no orçamento vigente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 22 de março de
2016. ANTÔNIO WALDEZ GÓES
DA SILVA
Governador
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Referente ao projeto de Lei n°
0283/15-AL
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LEI Nº 2.145, DE 14 DE MARÇO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado n° 6400, de 14.03.2017 Autor: Deputado
Paulo lemos
Dispõe sobre a localização dos depósitos dos estabelecimentos revendedores
e/ou distribuidores de agrotóxicos no Estado do Amapá.
O GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art.107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art.1° A localização dos depósitos de estabelecimentos revendedores e/ou
distribuidores de produtos agrotóxicos será regulada por lei e licenciada pelo
órgão ambiental competente.
Art. Os estabelecimentos revendedores e/ou distribuidores que armazenarem
produtos agrotóxicos poderão instalar-se e/ou operar, independentemente da
distância de residência, em zonas rurais, urbanas, mistas, comerciais ou
industriais, em consonância com o Plano Diretor do Município e demais leis
municipais de parcelamento do solo urbano ou do Estatuto da Cidade.
§ 1° Os estabelecimentos revendedores e/ou distribuidores de produtos
agrotóxicos não poderão instalar-se e/ou operar em:
a) Áreas de Preservação Permanente;
b) Unidades de Conservação, suas zonas de amortecimento e/ou

corredores ecológicos;
c) Áreas com lençol freático aflorante, ou com solos alagadiços; e
d) Áreas geológicas que não oferecem segurança para a construção de
obras civis.

§ 2° As embalagens dos produtos agrotóxicos deverão obedecer aos padrões de
segurança exigidas pela Lei Federal n°. 7.802, de 11 de julho de 1989, e pelo
Decreto Federal n° 4.074, de 04 de janeiro de 2002.
Art.3 Revogam-se as disposições em contrário, em especial as que afrontam ou
venham afrontar a legislação federal, em matéria de embalagem de
armazenamento de agrotóxicos, ou acarretem limitações ao direito de
propriedade.
Art.4 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá-AP,14 de março de 2017.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
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Governador
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LEI Nº 2.203, DE 07 DE JULHO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6477, de 07.07.2017
Autor: Poder Executivo
Ratifica o Protocolo de Intenções firmado entre os Estados do Acre, Amapá,
Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Tocantins, visando à
constituição de consórcio interestadual que tem por objeto a promoção do
desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos termos
do art. 107 da Constituição Estadual sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam ratificados os termos do Protocolo de Intenções e Anexos I, partes
integrantes desta Lei, celebrado entre os Estados do Acre, Amapá, Amazonas,
Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, visando à constituição
de consócio interestadual, que tem por objeto a promoção do desenvolvimento
sustentável da região formada pelo conjunto dos respectivos territórios, sob a forma de
autarquia, da espécie associação pública, denominada Consócio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 07 de julho de 2017.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
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Referente ao Projeto de Lei nº 0090/17-AL
LEI Nº 2.234, DE 28 DE SETEMBRO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6533, de 28.09.2017 Autora: Deputada
Edna Auzier
Dispõe sobre a doação de produtos perecíveis ou madeiras apreendidos pelo
órgão ambiental responsável e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu,
nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica estabelecido que todo produto perecível ou madeira, apreendido
pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, no âmbito do Estado do
Amapá, será destinado para fins sociais, com base no art. 25, § 3º da Lei nº 9.605,
12 de fevereiro de 1998.
§ 1º A doação a que se refere o caput deste artigo será destinada às instituições
públicas estaduais e municipais ou entidades privadas sem fins lucrativos, tais
como associações, cooperativas hospitalares, científicas, penais, educacionais,
beneficentes e congêneres, após avaliação e indicação técnica mediante laudo
da possibilidade de uso, emitido pelo órgão responsável pela apreensão.
§ 2º O órgão estadual de fiscalização ambiental editará e publicará normas
regulamentando a criação de um cadastro de entidades que poderão receber os
produtos apreendidos, bem como definindo os critérios para habilitação das
mesmas e os procedimentos necessários para aplicação e eficácia da presente
Lei.
§ 3º As normas a que se refere o parágrafo anterior deverão conter mecanismos
para que a doação possa ser procedida sumariamente, após a apreensão e
respectivo laudo da possibilidade de uso dos produtos apreendidos, quando:
I - houver risco iminente de perecimento, atestado pelo agente do órgão estadual

de fiscalização ambiental no documento de apreensão;
II - não puderem ser guardados em locais apropriados que garantam a sua

durabilidade e qualidade para uso;
III - que não puderem ser mantidos sob vigilância ou quando inviável o

transporte e guarda por parte do órgão fiscalizador.
221

§ 4º O produto perecível ou madeira apreendido sob risco iminente de
perecimento não mais retornará ao infrator, podendo ser doado por decisão
motivada da autoridade competente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente
– SEMA, onde será dado conhecimento ao Ministério Público por meio de seu
órgão responsável, visando à segurança jurídica do ato praticado pela
autoridade competente da Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
Art. 2º Os produtos perecíveis ou madeira que vierem a ser doados serão
destinados exclusivamente para atividades afins da entidade beneficiada,
ficando proibida a transferência a terceiros, a qualquer título, dos bens recebidos
em doação pela entidade beneficiada.
Art. 3º A Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA firmará com a entidade
donatária um Termo de Doação dos produtos perecíveis ou madeiras doados,
conforme modelo constante do Anexo I, que passa a ser parte integrante desta
Lei.
Art. 4º Sem prejuízo de outras normas estabelecidas pela Secretaria Estadual do
Meio Ambiente
– SEMA, o processo de doação será instruído mediante apresentação dos
seguintes documentos, que farão parte do mesmo:
I - requerimento assinado pelo representante legal ou dirigente da entidade

solicitante;
II - cópia de estatuto, regimento ou outro documento que comprove o

enquadramento do requerimento, conforme o caso, como associação ou
instituição sem fins lucrativos, pública ou privada;
III - apresentação de projeto, programa ou plano de trabalho de utilização do

bem requerido, devendo constar, dentre outras informações, a quantidade,
destinação e local de utilização.
Art. 5º A formalização do Termo de Doação é a garantia da efetivação da doação,
isentando os doadores de qualquer responsabilidade sobre o bem doado.
Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a
retirada, mediante recibo do bem doado, contado da data de assinatura do
Termo de Doação, cujo não cumprimento acarretará o retorno do bem doado
para a posse e guarda do doador.
Art. 6º O Termo de Doação de produtos e subprodutos florestais gerará o crédito
necessário para a obtenção do Documento de Origem Florestal - DOF ou
documento florestal equivalente para a retirada do bem doado.
Art. 7º Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte beneficiamento
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e demais encargos correrão à custa do beneficiário.
Parágrafo único. Por razões de interesse público e justificadamente, poderão os
custos ser arcados pela Administração Pública.
Art. 8º Quando ocorre mais de um pedido relativo ao mesmo bem, a prioridade
será do interessado cujo objetivo do programa, projeto ou plano de trabalho de
atividades apresentado estiver voltado para o interesse social ou ambiental de
maior relevância.
Parágrafo único. Em caso de pedido com a mesma relevância social, o critério
de prioridade considerado será a ordem cronológica do protocolo de pedido
junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA responsável.
Art. 9º No caso de apreensões de produtos perecíveis ou madeiras em que não
haja interesse manifestado por nenhuma entidade ou órgão público, a Secretaria
Estadual do Meio Ambiente – SEMA deverá promover leilão do material
apreendido e os recursos auferidos deverão ser revertidos para o Estado e
aplicados exclusivamente em ações de fiscalização, monitoramento e
conservação dos recursos naturais.
Art. 10 A Secretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA responsável
regulamentará por meio da expedição de Instrução Normativa o que se fizer
necessário para a aplicação e eficácia desta Lei.
Art. 11 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 28 de setembro de
2017. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0020/16-GEA
LEI Nº 2.244, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6561, de 10.11.2017 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio das
rodovias estaduais e rodovias federais delegadas ao Estado de Amapá e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu,
nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Art. 1º Esta lei estabelece o ordenamento do uso do solo nas faixas de domínio
das rodovias estaduais e das rodovias federais delegadas e em terrenos ou áreas
a elas adjacentes, de modo a resguardar a segurança do trânsito rodoviário,
preservação do meio ambiente e do patrimônio público.
CAPÍTULO II
DAS FAIXAS DE DOMÍNIO
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, faixa de domínio é a base fixa sobre a qual se
assenta a rodovia, seus aparelhos e sua futura expansão, sendo composta por
pista de rolamento, faixa lateral de segurança, retorno, rotatória, intercessões
com outras vias dentre outros aparelhos necessários ao seu adequado
funcionamento e segurança de seus usuários.
§1º A largura da faixa de domínio é de 40m (quarenta) metros, sendo 20 (vinte)
metros para cada lado a partir do eixo da pista.
§ 2º No caso de serem construídas vias expressas ou duplicação de pistas, a
largura mínima da faixa de domínio deve ser de 100 (cem) metros.
§ 3º As faixas ou áreas de terrenos necessárias à construção das rodovias devem
ser declaradas de utilidade pública e desapropriadas na forma da lei, logo após
a conclusão de e projeto de engenharia e antes da licitação da obra.
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§ 4º A largura da faixa de domínio das rodovias estaduais é passível de
alterações, mediante necessidades específicas em decorrência das características
técnicas do projeto final de engenharia da via, das condições naturais do terreno
ao longo da via ou ainda de interferência do homem incontornável, sempre após
o devido estudo técnico qualificado que explique e justifique esta alteração.
§ 5º É responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes do Estado do
Amapá - SETRAP o projeto de engenharia das rodovias estaduais, no qual
deverão estar explicitadas as faixas de domínio, as faixas não edificantes bem
como todas as interferências a elas.
§ 6º Quando se tratar de intervenção em via já implantada, após a conclusão de
novo projeto executivo final de engenharia, com a explicitação das faixas de
domínio, faixas não edificantes e suas interferências, esta regularização terá que
ser executada antes do início das obras.
§ 7º No caso de empreendimentos de grande porte do setor de produção, como
indústria, usinas e similares, inclusive, as relacionadas ao agronegócio, em que
exista a necessidade de construção de trevo rodoviário, a concessionária deverá
encaminhar solicitação à SETRAP, para que esta execute a obra.
§ 8º No caso de loteamentos ao longo das rodovias estaduais e federais
delegadas, a Administração Municipal deverá apresentar à SETRAP, para análise
e aprovação, o Plano de Expansão Urbana do Município, contendo projeto(s) de
loteamento(s) com previsão de via(s) marginal (is) paralelas ao eixo da rodovia,
ligada(s) ao trevo mais próximo.
Art. 3º A faixa não edificante é a área de terra do proprietário lindeiro à faixa de
domínio, tendo largura fixa de 15 (quinze) metros de cada lado, a contar do
bordo da faixa de domínio, na qual não poderá haver construção ou intervenção
de qualquer natureza, salvo autorização prévia ou por escrito da SETRAP.
Art. 4º Na esfera do Estado do Amapá, para todas as suas rodovias estaduais e
federais a ele delegadas, compete privativamente à Secretaria de Estado de
Transportes do Estado do Amapá
– SETRAP, a gestão, monitoramento, fiscalização, licenciamentos e normatização
das faixas de domínios e faixas lindeiras.
CAPÍTULO III
DO USO DAS FAIXAS
Art. 5º O uso das faixas de domínio e não edificante para qualquer ocupação ou
utilização terá que ser precedido necessariamente de autorização expressa da
SETRAP, após estudo técnico de sua exclusiva responsabilidade.
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Art. 6º Os estudos técnicos que precedem a autorização de uso das faixas de
domínio e não edificante deverão explicitar claramente o quanto das faixas
serão utilizadas, onde será a interferência, como será este uso, se haverá
edificações, projetos, levantamento topográfico, relatório fotográfico, anotações
de responsabilidade dos técnicos responsáveis pelo projeto e pela execução,
licenciamento ambiental, comprovação de titularidade, tempo de uso dentre
outros elementos julgados necessários.
§ 1º Da eventual negativa de uso de faixa de rodovia estadual, poderá o
interessado encaminhar recurso administrativo à SETRAP, que poderá decidir
sobre o pedido.
§ 2º Há a possibilidade de autorização de uso por tempo determinado, restando
ao solicitante a obrigação de restituir a área ocupada à sua condição original
quando da expedição da autorização, podendo ser exigido também algumas
melhorias no local e em seu entorno.
Art. 7º É vedado a qualquer Prefeitura Municipal a emissão de documentos
autorizativos de uso das faixas de domínio e não edificante, sem a prévia
autorização da SETRAP, respeitado os termos das Leis federais nºs 9.503/97 e
6.766/79.
Art. 8º Qualquer ocupação, intervenção ou uso das faixas deverão
necessariamente obter autorização prévia da SETRAP, nas instalações seguintes:
I - de linhas de transmissão ou distribuição de energia ou de comunicação, de

redes de adução, emissão ou distribuição de água e esgoto, gasodutos e
oleodutos, bases para antenas de comunicação, redes de fibra óptica;
II - de dispositivos visuais por qualquer meio físico destinado ao informe

publicitário, de propaganda ou indicativo, cuja informação possa ser visualizada
pelo usuário da rodovia que margeia desde que não comprometa a segurança
dos usuários da via;
III - de barracas, quiosques, reboques, plantios ou outros similares na

característica de ocupação temporária;
IV - de acesso a residências, sítios e empreendimentos comerciais lindeiros.

Art. 9º A autorização de uso das faixas de domínio se dará a título oneroso ao
requerente, sendo de sua responsabilidade o pagamento das despesas do
processo, de vistorias técnicas e remuneração pelo uso do solo, sendo esta por
preço público.
§ 1º A remuneração pelo uso do solo deverá ser calculada considerando a área
ocupada, a natureza do uso, se público ou privado, a necessidade se acesso
residencial ou se empreendimento comercial, bem como o tempo do uso, se
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perene ou provisório.
§ 2º Anualmente, até o dia trinta de dezembro de cada ano, o Governador do
Estado publicará no Diário Oficial do Estado decreto fixando a tabelas detalhadas
para cálculo das despesas referidas no caput deste artigo, com vigência a contar
de primeiro de janeiro do ano seguinte.
Art. 10. Nos casos de exploração da faixa de domínio por aparelhos de
publicidade, a instalação somente se dará mediante autorização prévia da
SETRAP.
Parágrafo único. Serão isentos da prévia autorização somente aqueles aparelhos
publicitários que sejam instalados em área das faixas de domínio e não
edificante que sejam de empreendimentos comerciais com licença de uso da
faixa, com propaganda exclusiva do próprio empreendimento, e com sua
instalação constante do requerimento de uso daquela faixa.
Art. 11. O valor pecuniário a ser pago pelo uso da faixa de domínio, das licenças
e taxas devidas, será calculado de acordo com as tabelas previstas no §2º do art.
9º desta Lei, reajustando-se pela variação do IGP-M ou outro índice oficial
adotado, devendo ser recolhido, ao caixa único do Tesouro Estadual, pelo
interessado, por meio de documento de arrecadação de receitas estaduais,
emitido pela SETRAP ou Fazenda Pública do Estado do Amapá.
Parágrafo único. Anualmente tabela com os valores para os cálculos das taxas
de solicitação de análise técnica para o uso das faixas deverá ser publicada junto
com a tabela do § 2º do artigo 9º.
Art. 12. A receita arrecadada com a cobrança da licença anual será aplicada,
exclusivamente, em despesas decorrentes de serviços com a administração e
fiscalização das faixas de domínio; fiscalização e acompanhamento das obras de
ocupação e uso do solo das faixas de domínio permitidas pela SETRAP a
terceiros; obras de segurança rodoviária, obras e projetos de pesquisa,
tratamento, recuperação, preservação e educação ambiental rodoviária;
treinamento e capacitação de seus profissionais e execução de obras e serviços
de pavimentação, restauração e conservação e/ou manutenção das rodovias
estaduais.
Art. 13. É vedada a utilização das faixas de domínio e não edificante das rodovias
estaduais para depósito, armazenamento e despejo de resíduos de qualquer
espécie.
Art. 14. A remoção ou utilização de recursos naturais, tais como solo, vegetação
e água dentre outros, dependerá de licença prévia da SETRAP, segundo a
legislação ambiental vigente.
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Art. 15. Toda autorização de uso das faixas de domínio e não edificante das
rodovias do Estado do Amapá, após a devida análise técnica e o pagamento das
taxas, terá que ser publicada no DOE.
Parágrafo único. A SETRAP poderá autorizar o uso da faixa de domínio das
rodovias estaduais, bem como das rodovias federais delegadas ao Estado, para
empreendimentos, obras e serviços de empresa pública ou privada,
concessionária, cessionária, permissionária ou autorizada, bem como pelo
particular individualmente, por prazo determinado, a título oneroso, ou ainda,
em regime de compensação e parceria público-privada
Art. 16. Sempre que se avaliar a regularidade na ocupação das faixas de domínio
e não edificante deverão ser rigorosamente respeitados os condicionantes legais
impostos pela legislação aplicável, sejam elas as ocupações anteriores ou
posteriores a esta lei.
Parágrafo único. Tal obrigatoriedade que dispõe o caput deste artigo recai sobre
o interessado particular e os interessados públicos.
Art. 17. Para as autorizações de uso compete, exclusivamente, ao SETRAP, como
órgão com circunscrição sobre as rodovias do Estado do Amapá:
a) definir quais usos de áreas adjacentes às estradas não interferirão na

segurança para os usuários daquela via em detrimento de qualquer outra
manifestação emanada do Poder Municipal;
b) a aprovação de qualquer edificação que tenha interferência no fluxo de trânsito

da via, sendo obrigatório também aprovar as vias de acesso e estacionamentos
que se fizerem necessários;
c) decretar a nulidade de quaisquer documentos como títulos de domínio,

alvarás de obra, habite-se de imóveis dentre outros que emitidos em desacordo
com a legislação e exigências legais, não se limitando apenas às faixas de
domínio, mas se estendem às áreas adjacentes às estradas e rodovias.
Art. 18. Em se tratando de parcelamento do solo urbano, devem ser cumpridas
as exigências complementares estabelecidas em lei.
Parágrafo único. Nos parcelamentos ao longo das rodovias é obrigatório ser
garantida a reserva de faixa não edificante com a largura de 15 (quinze) metros
de cada lado da via.
Art. 19. Nos casos de intervenções ao longo das rodovias estaduais, como
parcelamento do solo, alteração na tipificação do uso do solo, bem como nas
obras, a Administração Municipal terá
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que previamente apresentar à SETRAP toda a documentação cabível como Plano
Diretor Municipal, se houver, implantação de novos postos de saúde ou outros
aparelhos geradores de fluxo, implantação de instalações comerciais de
terceiros, dentre outros que assegure a segurança dos usuários daquela via, bem
como das condições de ampliação da capacidade de fluxo de veículos, para
análise e aprovação.
Art. 20. É vedado à Administração Municipal efetuar qualquer alteração de
alargamento, duplicação, trevos, bem como instalação de obstáculos tipo
lombadas, tachões, sonorizadores nem qualquer outro sem prévia autorização
da SETRAP, salvo mediante convênio nas características técnicas e operacionais
das rodovias estaduais.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO
Art. 21. A fiscalização das faixas de domínio e não edificante será exercida pela
SETRAP, conforme sua competência, com apoio do Batalhão de Policia
Rodoviária da Polícia Militar do Estado do Amapá, que exercerão em conjunto
ou isoladamente, o poder de polícia, cabendo- lhes:
I - aplicar notificações e multas além de implantar marcos com os limites das

faixas;
II - autorizar antes do início da obra, fiscalizar durante o processo de instalação,

embargar e demolir obras, serviços e edificações em infringência à
regulamentação legal existente às faixas de rodovias;
III - remover plantações, placas e engenhos publicitários ou quaisquer outros

itens em desconformidade com legislação ou que coloquem em risco os
usuários da via, independente da aplicação de multa;
IV - apreender ou remover bens ou mercadorias em desconformidade com

legislação ou que coloquem em risco os usuários da via, independente da
aplicação de multa.
Art. 22. Os servidores incumbidos da atividade de fiscalização, devidamente
instituídos do poder de polícia inerente a esta atividade, têm direito de livre
acesso para o exercício de suas funções aos locais em que devam atuar, devendo,
no caso de faixa não edificante, haver prévia notificação da vistoria com
antecedência mínima de 72 h (setenta e duas horas).
Parágrafo único. Nos casos de resistência ou desacato no exercício de suas
funções, os servidores incumbidos da fiscalização deverão requisitar apoio
policial.
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Art. 23. As vistorias técnicas, em geral, necessária ao cumprimento desta lei e do
regulamento, serão realizadas pelo setor competente da SETRAP, através de seus
servidores competentes e legitimados para o ato.
Art. 24. Todas as notificações administrativas e os autos de infração obedecerão
a modelos previamente aprovados pela SETRAP, devendo conter:
I - nome ou razão social do infrator;
II - endereço detalhado e preciso do local da infração;
III - descrição da ocorrência que constitui a infração com a indicação do

dispositivo legal infringido;
IV - medida cautelar ou mitigadora adotada, com prazo para o cumprimento;
V - valor provisório da multa estimada.
VI - ciente do autuado ou o motivo para recusa em receber o auto, se houver;
VII - outros dados ou informações considerados necessários;
VIII - carimbo e assinatura de quem lavrou o ato.
§ 1º Informação de que cumpridas as exigidas medidas cautelares não haverá a
imposição da penalidade, se for o caso.
§ 2º Caso se trate da remoção de itens, registrar detalhamento de tudo o que
for recolhido do local.
§ 3º A legalidade do auto de infração independe de testemunha,
responsabilizando-se o servidor autuante pela veracidade das informações
consignadas.
§ 4º As omissões e incorreções existentes no auto de infração não geram a sua
nulidade quando do processo constarem elementos suficientes para a
identificação da infração e do infrator.
Art. 25. O infrator terá o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da lavratura do auto
de infração, para protocolar defesa escrita, instruída com os elementos que
considerar necessários para a comprovação de sua regularidade, dirigida a
autoridade competente da SETRAP.
§ 1º A não apresentação da defesa por parte do infrator depois de transcorrido
o prazo fixado, implicará à condição de revel.
§ 2º A autoridade competente, em caráter excepcional, poderá prorrogar o prazo
previsto no caput do artigo, por igual período, a pedido justificado da parte
interessada.
Art. 26. A autoridade responsável deverá dar execução ao auto de infração
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finalizado, seja removendo o objeto do auto, interditar o estabelecimento ou
embargar a obra, ou ainda implementar medida corretiva que assegure a
integridade das faixas de domínio e não edificante e a segurança dos usuários
daquela rodovia.
Art. 27. Verificada a infração a qualquer dispositivo desta lei, será imposta ao
infrator multa, no valor correspondente indicado ou em função de tabelas com
valores, faixas de área de interferências e tipos de interferências a ser publicada
anualmente, conforme previsto no §2º do art. 9º e arts. 38 e 39 desta Lei.
Art. 28. A aplicação e o pagamento da multa não desobriga o infrator do
cumprimento da norma cuja violação resultou a penalidade, restando ainda a
obrigação de restituir a faixa à sua condição anterior à intervenção atacada pelo
auto de infração.
Art. 29. Julgado procedente o auto de infração, será aplicada a pena de multa
correspondente.
Art. 30. Caso reste à SETRAP a necessidade de intervir na faixa para que seja
restituída a condição inicial, todos os custos desta intervenção serão cobrados
do infrator, adicionados a uma taxa de administração de dano de 5% (cinco por
cento) do seu custo total, independentemente das multas outras que o caso
ensejar.
Art. 31. O não pagamento da multa ou de outros valores em decorrência de
infrações a esta lei, implicará no reconhecimento de débito da pessoa física ou
jurídica para com Fazenda Pública e inscrição na dívida ativa estadual.
CAPÍTULO V
DAS RESPONSABILIDADES
Art. 32. Será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Transportes do
Estado do Amapá - SETRAP, a limpeza, roço e preservação do meio ambiente
nas áreas não ocupadas pelos empreendimentos, nas faixas de domínio.
Art. 33. Será de total responsabilidade de seus proprietários a conservação dos
equipamentos e dos dispositivos visuais instalados nas faixas de domínio ou em
terrenos lindeiros, cabendo-lhes, inclusive, as despesas ou indenizações
decorrentes de prejuízos que causem a terceiros.
Art. 34. Será de responsabilidade dos proprietários de terrenos adjacentes às
faixas de domínio das rodovias estaduais ou rodovias federais delegadas a
conservação e manutenção das cercas delimitadoras de suas propriedades com
as faixas de domínio, bem como as despesas com sua implantação.
Parágrafo único. As estacas e mourões das cercas devem ser mantidas em
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perfeitas condições físicas e com o mínimo de oito fiadas de arame farpado (de
roseta), ou outro obstáculo físico que impeça a passagem de animais silvestres
ou domésticos, de pequeno ou de grande porte.
Art. 35. Será de responsabilidade do titular da licença de acesso a rodovia
estadual ou rodovia federal delegada, manter ou fazer manter em bom estado
de conservação:
I - o acesso à rodovia, as pistas internas de circulação, os pátios de

estacionamento, as edificações e demais partes componentes do respectivo
estabelecimento;
II - a sinalização implantada por força do acesso autorizado;
III - a faixa de domínio roçada e limpa, numa extensão de quinhentos metros

para cada lado do acesso.
CAPÍTULO VI
DOS CUIDADOS COM O MEIO AMBIENTE
Art. 36. Compete a Secretaria de Estado de Transportes do Estado do Amapá SETRAP, incentivar o plantio de árvores ou quaisquer outros tipos de vegetação
nas faixas de domínio, para fins de:
I - combate à erosão e contribuição para a solução de outros problemas da

contenção e sustentação;
II - sinalização viva, propiciando conforto e segurança do usuário pela interseção

da isolação lateral;
III - sombreamento dos refúgios e áreas de descanso;
IV - utilidade para o usuário, através de espécies frutíferas adequadamente

localizadas.
V - combate a queimadas nas faixas de domínio e terrenos adjacentes das

rodovias estaduais e rodovias federais delegadas.
Art. 37. No plantio de novas árvores deverão ser observadas:
I - condições de solos estáveis, com preferência para as espécies nativas já

aclimatadas ou de fácil aclimatação;
II - distância mínima de oito metros das bordas da plataforma e de 150 metros

dos dispositivos de interseção ou entroncamento, de modo a não prejudicar a
visibilidade do usuário da rodovia; e
III - disposição de forma a não produzir sombreamento total (túneis) ou

intermitentes (renques) junto à pista de rolamento.
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CAPÍTULO VII
DAS PENALIDADES
Art. 38. Para os fins desta Lei consideram-se infrações:
I - a utilização da faixa de domínio sem autorização da SETRAP;
II - o descumprimento das recomendações técnicas emanadas pela SETRAP;
III - prática de queimadas nas faixas de domínio ou em terrenos adjacentes às

rodovias estaduais e rodovias federais delegadas.
Art. 39. A inobservância às disposições desta Lei sujeita os responsáveis às
seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa de cem UPF/AP:
a) por quilômetro de obra executada na faixa de domínio, sem autorização da

SETRAP ou em desacordo com o projeto executivo por ele aprovado;
b) por dispositivo visual implantado sem autorização da SETRAP ou em

desacordo com as disposições contidas nesta Lei;
III - multa de duzentas UPF/AP pela execução de obra de acesso a rodovias

estaduais ou rodovias federais delegadas sem autorização da SETRAP ou em
desacordo com o projeto executivo por ele aprovado;
IV - multa de trezentas UPF/AP, na hipótese prevista no inciso III do art. 38;

V - embargo da obra ou remoção do dispositivo visual;
VI - demolição da obra;
VII - suspensão ou cancelamento da permissão, licença ou autorização.

§ 1º A advertência será aplicada pela inobservância às disposições desta Lei.
§ 2º As multas previstas nos incisos II, III e IV deste artigo, serão aplicadas em
dobro nos casos de reincidência, oposição à fiscalização e desacato à autoridade,
sem prejuízo de aplicação, no que couber, das penalidades previstas na
legislação civil e penal.
§ 3º O embargo da obra ou remoção do dispositivo visual será efetuado
independentemente da aplicação da multa respectiva, nas situações enunciadas
nos incisos II e III deste artigo.
§ 4º A demolição será efetuada na hipótese de não-saneamento das
irregularidades que ocasionaram o embargo, no prazo de noventa dias, ou na
impossibilidade técnica de autorização para execução da obra.
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§ 5º A suspensão da permissão, licença ou autorização será aplicada, sem
prejuízo do disposto no §4º, deste artigo sempre que, injustificadamente,
persistir o não atendimento às determinações da SETRAP, por um período
superior a seis meses.
§ 6º O cancelamento será aplicado na hipótese de não-pagamento da
remuneração anual prevista para a concessão de autorização, permissão ou
licença.
CAPÍTULO VIII
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. Os servidores da fiscalização que por negligência ou má-fé, lavrarem
auto de infração sem atender aos requisitos legais, em desacordo com a
realidade dos fatos, omitirem de lavrá- los em face de uma inconformidade com
os parâmetros legais aqui definidos ou de qualquer forma desobedecerem aos
dispositivos dessa lei responderão administrativa, civil e criminalmente por seus
atos.
Art. 41. As atuais ocupações das faixas de domínio e não edificantes têm o prazo
máximo de 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da data da publicação da
regulamentação desta lei, para requererem a regularização de suas ocupações,
nos moldes e condições previstas nesta lei, sob pena de, findo este prazo, serem
as mesmas revogadas.
Parágrafo único. Aqueles que já ocupam parte da faixa de domínio, para moradia
ou subsistência e cercas, por mais de 5 (cinco) anos, poderão permanecer nos
respectivos locais, desde que não representem perigo à segurança do trânsito
rodoviário, à preservação do meio ambiente e ao patrimônio público, devendo
ser cadastrado pelo órgão competente.
Art. 42. As taxas para a análise das atuais ocupações das faixas, deverão ser pagas
pelos atuais ocupantes no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados
da data de informe ao interessado do valor calculado.
Art. 43. O disposto nesta Lei aplica-se, no que couber, às rodovias federais
delegadas ao Estado do Amapá.
Art. 44. Exclui-se da aplicação desta Lei a utilização de equipamentos e
mobiliários para comercialização de produtos de agricultores familiares,
populações indígenas ou artesões que, para uso próprio, utilizem as faixas de
domínio ou áreas adjacentes, sob regime de autorização ou permissão de uso,
o u que, mesmo sem essas, comercializem produtos sazonais.
Art. 45. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei definindo as
especificações técnicas, tabela de preços e outros valores, bem como, outras
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sanções compatíveis e as demais regras de suporte administrativo.
Art. 46. Esta Lei entrará em vigor após 90 (noventa) dias de sua publicação.

Macapá - AP, 10 de novembro de 2017.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0021/17-GEA
LEI Nº 2.246, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6566, de 21.11.2017 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre produção, comercialização, transporte, armazenamento e uso de
agrotóxicos, seus componentes e afins no Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou, e eu nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte lei:
Art. 1º O uso, a produção, o comércio, o armazenamento, o transporte, a
fiscalização e o destino final das embalagens de agrotóxicos e resíduos, seus
componentes e afins, no território do Estado do Amapá, serão regidos por esta
Lei e de acordo com a legislação federal pertinente.
Art. 2º Compete à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do
Amapá - DIAGRO e às Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da Saúde a
fiscalização do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos,
saneantes domiciliares, desinfetantes, resíduos, seus componentes e afins no
Estado do Amapá.
Art. 3º Para efeito desta Lei, considera-se:
I - agrotóxicos e afins:

a) os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no
beneficiamento dos produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas,
nativas ou plantadas e de outros ecossistemas e ambientes urbanos públicos ou
privados, na sua limpeza e manutenção, hídricos e industriais, cuja finalidade seja
alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa
de seres vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos
químicos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimulantes e
inibidores do crescimento;
II - componentes - os princípios ativos, os produtos técnicos, as matérias primas,

os ingredientes inertes e aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins.
Art. 4º Só serão admitidos em território estadual, para armazenamento,
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comercialização e uso, os agrotóxicos e afins já registrados no órgão federal
competente.
Art. 5º A comercialização, uso, consumo e armazenamento no território do
Estado do Amapá, de todo e qualquer agrotóxico ou afim, está condicionado ao
pedido de cadastramento do produto perante a Agência de Defesa e Inspeção
Agropecuária do Estado do Amapá - DIAGRO.
§ 1º O cadastramento junto à DIAGRO terá validade de um ano, sendo
automaticamente cancelado quando do vencimento ou cancelamento no órgão
federal equivalente, e poderá ser revalidado por períodos iguais e sucessivos.
§ 2º Os produtos domissanitários deverão ser regidos por normas estabelecidas
pela Secretaria de Estado da Saúde.
§ 3º A indústria importadora, produtora ou manipuladora de agrotóxicos e afins,
postulante do cadastramento do produto, apresentará, obrigatoriamente,
mediante requerimento dirigido ao Presidente da DIAGRO, os seguintes
documentos:
I - cópia de Certificado de Registro do produto no MAPA;
II - cópia do Relatório Técnico aprovado pelo órgão federal competente;

III - cópia do modelo de rótulo e bula aprovado pelo MAPA;
IV - registro da Empresa no Estado;
V - avaliação do potencial de periculosidade ambiental aprovado pelo IBAMA;

VI - cópia da ficha de informação de segurança de produto químico;
VII - requerimento dirigido à instituição responsável;
VIII - cópia do comprovante de pagamento da taxa de cadastro;
IX - declaração, firmada por responsável técnico, de não fitotoxicidade para as

culturas nas doses indicadas na bula, no caso dos produtos registrados por
equivalência;
X - comprovação que é associado a órgão responsável pelo recolhimento e

destinação final de agrotóxicos.
§ 4º Os usuários, para aquisição de agrotóxicos em outros Estados da Federação,
deverão solicitar autorização de aquisição do produto na DIAGRO.
Art. 6º O transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins deverá submeterse às regras e procedimentos estabelecidos para o transporte de cargas
perigosas, constantes na legislação em vigor.
Art. 7º À DIAGRO incumbe elaborar e publicar no Diário Oficial do Estado,
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anualmente, a listagem de agrotóxicos, seus componentes e afins, permitidos no
Estado do Amapá.
§ 1º Nessa listagem deverão constar, no mínimo, o nome técnico e comercial do
produto, o número do registro no Ministério da Agricultura e a classe
toxicológica.
§ 2º A DIAGRO publicará no Diário Oficial do Estado, anualmente, a relação dos
produtos que tiveram os cadastros cancelados no período.
Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços de
aplicação dos produtos elencados no art. 3º e afins, ou que produzam,
manipulem, apliquem, importem ou comercializem, ficam obrigadas a promover
seu cadastro junto à DIAGRO, que será critério de habilitação para qualquer das
modalidades licitatórias no âmbito do Estado.
§ 1º Nenhum estabelecimento que opere com agrotóxicos e afins abrangidos por
esta Lei poderá funcionar sem assistência de profissional legalmente habilitado
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA/AP.
§ 2º As instalações, ampliações, operacionalização ou manutenção de indústrias
para produção, postos e centrais de recolhimento de embalagens vazias de
agrotóxicos e afins no Estado do Amapá depende de licenciamento na Secretaria
de Estado do Meio Ambiente, ouvida a DIAGRO e a Secretaria de Estado da
Saúde.
§ 3º Sempre que ocorrerem modificações da documentação apresentada para
cadastramento do produto ou registro da empresa, deverá a firma responsável
comunicar o fato à DIAGRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para as
averbações das modificações, sendo que:
I - as alterações solicitadas caracterizam-se como alteração de cadastro e será

cobrada taxa de alteração de cadastro conforme estabelecido nesta Lei e em
Decreto regulamentar; e
II - as alterações serão efetuadas por averbação ou apostilamento no Certificado

de registro ou cadastro, que manterá seu prazo de validade.
§ 4º As pessoas físicas ou jurídicas que produzam, manipulem, importem,
exportem ou que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos,
seus componentes e afins, ficam obrigados a manter à disposição do serviço de
fiscalização, os livros de registro ou outro sistema de controle, com modelos a
serem definidos pelo órgão competente.
§ 5º As empresas produtoras terão prazo de até 120 (cento e vinte) dias para
providenciar a retirada e a destinação final dos produtos apreendidos,
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interditados, vencidos e/ou impróprios para uso.
Art. 9º Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente aos
usuários, através de apresentação do Receituário Agronômico prescrito por
profissional legalmente habilitado no CREA/AP.
§ 1º A receita agronômica deverá ser expedida em 05 (cinco) vias, a primeira
permanecendo em poder do estabelecimento, a segunda com o usuário, a
terceira com o profissional que a prescreveu, a quarta com o CREA/AP, e a quinta
deverá ser remetida mensalmente à DIAGRO, pelo estabelecimento, que a reterá
por ocasião da venda.
§ 2º As receitas deverão ser mantidas no estabelecimento comercial à disposição
dos órgãos fiscalizadores por um período de 05 (cinco) anos.
§ 3º A receita deverá ser específica para cada produto/cultura.
§ 4º Só poderão ser prescritos produtos com observância das recomendações de
uso, aprovadas no registro.
§ 5º Recomendações gerais referentes aos cuidados com o meio ambiente, a
saúde do trabalhador, primeiros socorros e precauções de uso deverão ser
impressas na receita.
§ 6º As recomendações específicas com relação à proteção ao meio ambiente
quando as condições do local da aplicação exigir deverão ser explicitadas no
receituário.
Art. 10. É responsabilidade do usuário de agrotóxicos e afins seguir rigorosamente
as disposições referentes à destinação final de embalagens, em especial as
recomendações de tríplice lavagem ou outras que venham a ser recomendadas
no rótulo do produto.
Art. 11. Constitui infração toda ação ou omissão que importe a inobservância de
preceitos estabelecidos nesta Lei, ou a desobediência às determinações de
caráter normativo dos órgãos ou das autoridades administrativas componentes.
Art. 12. As responsabilidades administrativas, civis e penais, nestes casos
previstos em Lei, recairão sobre:
I - o registrante que, por dolo ou por culpa, omitir informações ou fornecê-las

incorretamente;
II - o fabricante que produzir agrotóxicos, seus componentes e afins, em

desacordo com as especificações constantes do registro; deixar de promover o
cadastro do produto antes da comercialização; deixar de recolher em tempo
hábil, produto com prazo de validade vencido, interditado, apreendido ou
impróprio ao uso;
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III - o profissional que receitar a utilização de agrotóxicos e afins, de forma

errada, displicente ou indevida; receitar agrotóxico para produtor e cultura não
existentes na região; deixar receituários assinados sob responsabilidade da loja
agropecuária;
IV - o comerciante que efetuar venda de agrotóxicos e afins, em desacordo ou,

sem o respectivo receituário, bem como a venda de produtos não cadastrados,
vencidos ou impróprios para o consumo; produtos não registrados para a
cultura; deixar de informar o local de recebimento de embalagens vazias de
agrotóxicos;
V - o empregador que não fornecer ou não fizer a manutenção dos

equipamentos destinados à produção, distribuição e aplicação dos agrotóxicos
e afins; e
VI - o usuário ou prestador de serviços que utilizarem agrotóxicos e afins em

desacordo com o receituário; deixar de devolver as embalagens no local indicado
na nota fiscal, dentro do período estabelecido; reutilizar embalagens vazias; não
observar período de carência; não utilizarem equipamentos de proteção
individual.
Parágrafo único. A autoridade que tiver ciência ou notícia de ocorrência de
infração é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo
administrativo próprio, sob pena de responsabilidade.
Art. 13. São infrações:
I - produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, comercializar,

importar, exportar e utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, em
desacordo com as disposições desta Lei e dos atos normativos que a
complementarem;
II - produzir, manipular, acondicionar, armazenar e comercializar agrotóxicos, seus

componentes e afins, em estabelecimentos que não estejam registrados nos
órgãos competentes;
III - fraudar, falsificar, adulterar e fracionar agrotóxicos, seus componentes e

afins; colocar à venda produtos vencidos ou impróprios ao uso, e violar os lacres
de produtos interditados pela fiscalização;
IV - alterar a composição ou a rotulagem dos agrotóxicos, seus componentes e

afins, sem prévia autorização do órgão registrante e comunicação ao órgão
estadual cadastrante;
V - armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins, sem respeitar as condições

de segurança, quando houver riscos à saúde humana e ao meio ambiente;
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VI - comercializar agrotóxicos e afins sem receituário agronômico ou em

desacordo com a receita, bem como deixar de devolver o produto com validade
vencida ou não cadastrado no Estado;
VII - omitir ou prestar informações incorretas às autoridades registrantes,

fiscalizadoras ou inspetoras;
VIII - não utilizar equipamentos visando à proteção da saúde do trabalhador,

quando da manipulação de agrotóxicos;
IX - utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, sem os devidos cuidados com

a proteção da saúde humana e do meio ambiente;
X - utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o receituário;
XI - dificultar a fiscalização ou inspeção, ou não atender às intimações em tempo

hábil;
XII - concorrer de qualquer modo, para a prática de infração ou dela obter
vantagem;
XIII - dispor de forma inadequada as embalagens vazias ou restos de

agrotóxicos, seus componentes e afins;
XIV - não fornecer ou não fazer a manutenção dos equipamentos destinados à

produção, distribuição e aplicação dos agrotóxicos e afins;
XV - dar destinação indevida às embalagens, aos restos e resíduos dos

agrotóxicos, seus componentes e afins;
XVI - comercializar agrotóxicos e afins não registrados no órgão competente e

não cadastrados no Estado;
XVII - emitir receituário agronômico sem a assinatura do produtor e/ou para

cultura e/ou produtor inexistente na região;
XVIII - deixar de proceder a tríplice lavagem e inutilização da embalagem;
XIX - comercializar agrotóxicos e afins para empresa distribuidora comercial,

associação ou qualquer pessoa jurídica que não tenha cadastro no Estado;
XX - deixar de recolher em tempo hábil as embalagens, produtos vencidos e não

cadastrados no Estado;
XXI - utilizar produtos não registrados no órgão competente e/ou não

cadastrados no Estado; e XXII - comercializar e/ou utilizar produtos
contrabandeados e/ou falsificados e/ou ilegal.
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Art. 14. Sem prejuízo das responsabilidades, civil e penal cabíveis, a infração de
disposições legais acarretará isolada ou cumulativamente, nos termos desta Lei,
independente das medidas cautelares de embargo de estabelecimento e
apreensão do produto ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes
sanções:
I - advertência;
II - multa de até 10.000 UPF/AP (Unidade Padrão Fiscal), aplicável em dobro

em caso de reincidência;
III - condenação do produto;

IV - inutilização do produto;
V - suspensão temporária do cadastro ou registro; VI - cancelamento do
cadastro ou registro;
VII - interdição temporária e/ou definitiva do estabelecimento ou produto; e
VIII - inutilização de vegetais, parte de vegetais e alimentos nos quais tenha

havido aplicação de agrotóxicos de uso não autorizado ou apresentarem
resíduos acima dos níveis permitidos.
§ 1º As multas serão aplicadas obedecendo à seguinte gradação:
I - de 100 (cem) a 400 (quatrocentos) UPF’s, ou a que vier a substituí-la nas

infrações leves, nos casos em que não decorram consequências danosas
irreparáveis;
II - de 401 (quatrocentos e um) a 2.000 (dois mil) UPF’s, ou a que vier a substituí-

la, nas infrações graves, nos casos em que decorram consequências danosas
irreparáveis; e
III - de 2.001 (dois mil e um) a 10.000 (dez mil) UPF’s, ou a que vier a substituí-

la, nas infrações gravíssimas.
§ 2º A regulamentação para a imposição de pena e sua gradação será feito
conforme estabelecido nesta lei e seu decreto regulamentar.
§ 3º As multas serão agravadas até o grau máximo nos casos de reincidência,
artifício, ardil, simulação, dificultar ou embaraço da ação fiscalizadora.
§ 4º A suspensão temporária de funcionamento, de registro ou de cadastro do
estabelecimento e/ou produto será aplicada nos casos de ocorrência de
irregularidade ou prática de infrações reiteradas, passíveis, entretanto, de serem
sanadas.
§ 5º O cancelamento do registro de estabelecimento ou cadastro do produto
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será aplicado nos casos de impossibilidade de serem sanadas as irregularidades
ou quando constatada a fraude ou má fé.
§ 6º A interdição de estabelecimento ocorrerá sempre que constatada a
irregularidade ou prática de infração reiterada ou quando verificar-se, mediante
inspeção técnica, a inexistência de condições sanitárias ou ambientais para o
funcionamento do estabelecimento, podendo a interdição ser suspensa, assim
que se sanarem as irregularidades constatadas.
§ 7º A interdição definitiva dar-se-á quando, comprovadamente, o
estabelecimento não oferecer condições sanitárias ou ambientais para seu
funcionamento ou não atender às exigências de cadastro do produto e da
fiscalização da DIAGRO.
§ 8º Ocorrendo interdição ou apreensão, o infrator, quando identificado, será fiel
depositário, ficando proibido a sua substituição ou comercialização até
determinação do órgão fiscalizador.
Art. 15. As embalagens usadas não poderão ser utilizadas para outros fins e
deverão ser devolvidas aos postos e/ou central de recebimento de embalagens
vazias de agrotóxicos e afins.
Parágrafo único. As embalagens rígidas que contiverem formulações miscíveis
ou dispersíveis em água deverão ser submetidas pelo usuário à operação de
tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, e inutilização, conforme normas
técnicas oriundas dos órgãos competentes e orientação constante de seus
rótulos e bulas, antes da devolução aos postos e/ou central de recebimento.
Art. 16. O uso, a aplicação, a guarda, o destino final das embalagens e das sobras
do produto não poderão causar danos à saúde e ao meio ambiente, devendo o
fabricante, transportador, comerciante, usuário, armazenador ou distribuidor
tomar as medidas necessárias para evitar a ocorrência desses danos.
Art. 17. A DIAGRO, ouvidas a Secretaria de Estado da Saúde e a Secretaria de
Estado do Meio Ambiente, regulamentará as aplicações realizadas por empresas
especializadas que, por suas características de perigo à saúde ou ao meio
ambiente, somente poderão ser realizadas após o credenciamento.
Art. 18. Compete aos fiscais e agentes de fiscalização da entidade e dos órgãos
estaduais de defesa agropecuária, saúde e meio ambiente, na respectiva
competência, fiscalizar, emitir auto de infração ou outros documentos fiscais,
quando necessários, em 03 (três) vias, na constatação do descumprimento desta
Lei, e das demais normas pertinentes.
§ 1º Lavrado o auto de infração, o fiscal ou agente deverá:
I - fornecer ao autuado ou a quem o represente a 1ª via do auto;
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II - notificar o infrator para, no prazo de até 15 (quinze) dias, apresentar defesa

administrativa ou pagamento da multa, circunstâncias agravantes, atenuantes e
os antecedentes do infrator.
§ 2º Das decisões do julgador oficial, caberá pedido de reconsideração no prazo
de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão.
Art. 19. É vedado o deferimento de pedido de cancelamento de multa sem o rito
do procedimento administrativo dos autos de infração e dos recursos
voluntários previstos em regulamento.
Art. 20. A DIAGRO contará com uma Câmara de Julgamento de Recursos,
composta pelo Coordenador Administrativo Financeiro, Coordenador de Defesa
Agropecuária, Coordenador de Inspeção Agropecuária, Gerente do Núcleo de
Defesa Animal, Gerente do Núcleo de Defesa Vegetal, Gerente do Núcleo de
Inspeção Animal, Gerente do Núcleo de Inspeção Vegetal, e do Assessor Jurídico
da DIAGRO, com a atribuição de julgar recurso contra atos de infração apurados
pela Agência.
§ 1º As deliberações da Câmara serão tomadas por maioria de votos dos
presentes.
§ 2º Os membros da Câmara serão substituídos, em suas ausências ou
impedimentos, pelos suplentes que indicarem.
§ 3º O funcionamento da Câmara obedecerá às normas de seu regimento
interno.
Art. 21. Fica instituído o Conselho Estadual de Agrotóxicos como órgão consultivo
e deliberativo, com a finalidade de apreciar e acompanhar o cumprimento desta
Lei, opinar sobre a política de Agrotóxicos, seus componentes e afins, a ser
adotado no Estado, composto por membros representantes das seguintes
entidades, sob a presidência da DIAGRO:
I - Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá – DIAGRO;
II - Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA;
III - Secretaria de Estado da Saúde – SESA;
IV - Superintendência Federal de Agricultura do Amapá – SFA/AP;

V - Ministério Público do Estado do Amapá – MP/AP;
VI - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA;
VII - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá – CREA/AP.

§ 1º Os membros, titular e suplente, serão indicados, dentre técnicos do setor,
pelos respectivos órgãos para mandato de dois anos, permitida a recondução
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por igual período.
§ 2º O Conselho poderá, por decisão de dois terços de seus membros, convocar
representantes de órgãos e entidades para integrá-lo.
§ 3º A Comissão deverá ouvir os estabelecimentos ou órgãos envolvidos antes
de elaborar parecer final.
Art. 22. Para efeito de cadastramento, renovação e alteração de cadastro as
empresas que comercializam, manipulam, importam, exportam, prestam
serviços na aplicação, produzam agrotóxicos, seus componentes e afins,
localizados no Estado do Amapá, recolherão taxa anual com base na Unidade
Padrão Fiscal – UPF/AP.
Parágrafo único. Ficam instituídas as seguintes taxas relativas às atividades de
agrotóxicos:
I - cadastro de produto - 400 UPF’s ou a que vier a substituí-la;
II - renovação de cadastro - 300 UPF’s ou a que vier a substituí-la;
III - alteração de cadastro - 100 UPF’s ou a que vier a substituí-la;
IV - cadastro de estabelecimento comercial - 200 UPF’s ou a que vier a substituí-

la;

V - renovação de cadastro de estabelecimento comercial - 150 UPF’s ou a que

vier a substituí- la; e
VI - alteração de cadastro de estabelecimento comercial - 70 UPF’s ou a que vier

a substituí-la.
Art. 23. Os recursos financeiros oriundos da arrecadação de emolumentos
cobrados e pela prestação de serviços destinam-se ao atendimento das ações
da DIAGRO.
Art. 24. Ao órgão da Fazenda do Estado do Amapá compete fornecer
mensalmente à DIAGRO, os dados de entrada e saída das quantidades de
agrotóxicos, seus componentes e afins, conforme formulários específicos a
serem definidos pelos representantes dos dois órgãos.
Art. 25. O Poder Executivo, por meio de seus órgãos afins, regulamentará a
presente Lei no prazo de 30 (trinta) dias.
Art. 26. As empresas que comercializam, manipulam, façam aplicação, importem
ou exportem, prestem serviços de limpeza e conservação em prédios públicos
ou privados que utilizem saneantes, e outros produtos químicos, ou que
produzam agrotóxicos, seus componentes, e
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afins, estabelecidos no Estado do Amapá, terão o prazo de 60 (sessenta) dias,
após a publicação desta Lei, para se adaptarem às suas exigências.
Art. 27. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 28. Revoga-se a
Lei nº 0080, de 02 de julho de 1993.

Macapá-AP, 21 de novembro de
2017. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0043/17-GEA
LEI Nº 2.260, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6581, de 14.12.2017 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre normas para registro de estabelecimentos processadores e
comercialização de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal
no Estado do Amapá, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei estabelece normas para registro de estabelecimentos
processadores, beneficiamento, elaboração e comercialização de produtos
artesanais comestíveis de origem animal e vegetal no Estado do Amapá.
Art. 2º Entende-se por elaboração de produtos artesanais comestíveis de origem
animal e vegetal o processo utilizado na obtenção de produtos que mantenham
características culturais ou regionais, produzidos em escala não-industrial,
obedecidos os parâmetros fixados em regulamento específico por produto.
§ 1º São consideradas matérias-primas passíveis de beneficiamento e
elaboração de produtos artesanais comestíveis de origem animal e vegetal:
I - produtos cárneos;
II - leite;
III - ovos;
IV - produtos apícolas;
V - peixes, crustáceos e moluscos;
VI - mandioca e outros tubérculos comestíveis;

VII - frutas;
VIII - hortaliças e legumes;
IX - cereais;
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X - outros produtos de origem animal e vegetal comestíveis com padrão de
qualidade e identidade estabelecidos e passíveis de regulamentação.
§ 2º É considerada produção artesanal do produto de origem animal por
produtor que se enquadrar dentro dos seguintes limites:
I - produtos cárneos - o estabelecimento destinado à elaboração dos produtos

cárneos artesanais que processar até 150 (cento e cinquenta) quilogramas por
dia para embutidos, defumados, salgados e demais produtos cárneos;
II - leite - o estabelecimento destinado à elaboração dos produtos lácteos

artesanais que processar até:
a) 500 (quinhentos) litros de leite diários como matéria-prima para fabricação de

derivados líquidos;
b) 1000 (mil) litros de leite diários para fabricação de derivados sólidos.
III - peixes, crustáceos e moluscos - o estabelecimento destinado a processar até

150 (cento e cinquenta) quilogramas por dia do produto artesanal;
IV -

ovos - o estabelecimento destinado à produção,
acondicionamento de até 200 (duzentas) dúzias por dia;

recepção

e

V - produtos apícolas - o estabelecimento destinado à recepção, beneficiamento

e embalagem de até:
a) 11 (onze) toneladas, por ano, de mel e demais produtos da colmeia oriundos

de abelhas do gênero Apis;
b) 4 (quatro) toneladas, por ano, de mel e demais produtos da colmeia oriundos

de abelhas do gênero Melipona.
§ 3º É considerada a produção artesanal de produto de origem vegetal por
produtor que se enquadrar dentro dos seguintes limites:
I - 60 (sessenta) toneladas, por ano, de frutas in natura;
II - 300 (trezentas) toneladas, por ano, de polpas como matéria-prima básica;
III - 300 (trezentos) quilogramas, por dia, de hortaliças e legumes como matéria-

prima básica; IV - 100 (cem) toneladas, por ano, de cereais;
V - 360 (trezentas e sessenta) toneladas, por ano, de mandioca como matériaprima básica.
§ 4º Para grupos, associações ou cooperativas a produção poderá chegar até
três vezes a quantidade do limite estabelecido para produtor individual.
Art. 3º Os produtos de que trata o artigo anterior poderão ser comercializados
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em todo o Estado do Amapá, cumpridos os requisitos desta Lei.
Art. 4º O registro, inspeção e fiscalização dos estabelecimentos beneficiadores e
dos produtos artesanais cabem à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do
Estado do Amapá – DIAGRO.
Parágrafo único. A DIAGRO poderá celebrar convênios com municípios ou
entidades públicas que disponham de estrutura técnica e laboratorial visando à
garantia dos aspectos de sanidade e controle de qualidade dos produtos
processados nos estabelecimentos abrangidos por esta Lei.
Art. 5º Compete à DIAGRO a fiscalização, orientação e treinamento do seu
quadro de pessoal.
Art. 6º Compete à DIAGRO, por meio do Serviço de Inspeção Estadual, o
acompanhamento e a fiscalização das atividades inerentes aos convênios
firmados com os municípios e entidades públicas, podendo ser rescindidos
quando não atenderem aos requisitos desta Lei.
Art. 7º Para fins do registro de que trata esta lei deve ser formalizado o pedido
instruído com a seguinte documentação:
I - requerimento dirigido à Coordenação de Inspeção de Produtos de Origem

Agropecuária - CIPOA, solicitando o registro e o serviço de inspeção;
II - prova da condição de produtor ou de organização produtora artesanal dos

produtos abrangidos por esta Lei;
III - documentos de identificação pessoal ou de constituição jurídica;
IV - cadastro ou inscrição de produtor na Secretaria de Estado da Fazenda;
V - carteira de saúde e de manipulador de alimentos emitida por instituição

habilitada;
VI - croqui ou planta baixa do estabelecimento;
VII - análise de água de abastecimento;
VIII - formulário e croquis de registro e rotulagem de produtos; IX - protocolo de

produção e Boas Práticas de Fabricação;
X - outros documentos ou análises exigidas pelo setor competente, desde que
previstos em lei.
§ 1º O registro do estabelecimento processador artesanal de alimentos terá
validade de 01 (um) ano, quando do primeiro registro, ficando após esse prazo
a obrigatoriedade da renovação a cada 02 (dois) anos.
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§ 2º A documentação necessária para a renovação do registro ficará a critério da
CIPOA.
Art. 8º É obrigatório o cadastro do produtor fornecedor de matéria-prima de
origem vegetal e animal junto à DIAGRO.
Art. 9º O estabelecimento processador artesanal de alimentos de origem animal
e vegetal manterá livro oficial em que serão registradas as informações,
recomendações e visitas do Serviço de Inspeção Estadual, objetivando o controle
da produção.
Parágrafo único. O Serviço de Inspeção Estadual poderá estabelecer, a seu
critério, as análises físicas, químicas e microbiológicas, necessárias para cada
produto processado, ficando sob responsabilidade do produtor os custos, bem
como a repetição das análises.
Art. 10. O estabelecimento de processamento artesanal de alimentos de origem
animal e vegetal manterá em arquivo próprio sistema de controle que permita
confrontar, em quantidade e qualidade, o produto processado com o lote que
lhe deu origem.
Art. 11. Cada produto artesanal deverá ter registro de fórmula em separado, junto
ao Serviço de Inspeção Estadual, estabelecido em norma específica a ser editada
para os produtos de origem animal e vegetal.
Art. 12. As instalações para estabelecimento processador artesanal de alimentos
de origem animal e vegetal serão diferenciadas e obedecerão aos preceitos de
construção, equipamentos e higiene, e sua especificação será estabelecida em
regulamento próprio.
Art. 13. O controle sanitário dos rebanhos e cultivos que geram a matéria-prima
para a produção artesanal de alimentos é obrigatório e deverá seguir legislação
vigente dos órgãos oficiais de defesa agropecuária.
Parágrafo único. O controle de que trata o caput deste artigo compreende
também a inspeção “ante” e “pós” abate dos animais e demais matérias-primas.
Art. 14. Os produtos deverão ser transportados e armazenados em condições
adequadas para a preservação de sua qualidade, obedecendo às normas
técnicas específicas.
Art. 15. A rotulagem e embalagem do produto artesanal de origem animal e
vegetal deverá obedecer à legislação vigente, indicando que é produto artesanal,
com a inscrição do Serviço de Inspeção Estadual.
Art. 16. O estabelecimento responderá legal e judicialmente pelas consequências
à saúde pública, caso se comprove omissão ou negligência que se refere à
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observância dos padrões higiênico-sanitários, físico-químicos e microbiológicos,
ao uso impróprio de práticas de recebimento, obtenção e depósito de matériaprima e ingredientes, elaboração, acondicionamento, reacondicionamento,
armazenagem, transporte e comercialização de produtos artesanais.
Art. 17. A caracterização de qualquer tipo de fraude, infração ou
descumprimento desta Lei sujeitará o infrator às sanções previstas em lei e
regulamentos específicos.
Art. 18. O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 19. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá-AP, 14 de dezembro de
2017. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº
0180/17-AL
LEI Nº 2.287, DE 12 DE JANEIRO DE 2018
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6600, de 12.01.2018 Autor: Deputado
PEDRO DALUA
Dispõe sobre a pesquisa e a exploração de bens minerais no âmbito das
unidades de conservação de uso sustentável estaduais; dá nova redação ao art.
5º, da Lei nº 1.028/2006, e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou, e eu nos
termos do art. 107 da constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica autorizada a pesquisa e a exploração de bens minerais no âmbito
das unidades de conservação de uso sustentável estaduais, para pessoa física ou
jurídica que apresente requerimento formal junto ao órgão da União, ou na
forma definida na Lei Federal nº 7.805, de 18 de julho de 1989, que estabelece
o regime de permissão de lavra garimpeira. VETADO.
§ 1º Em Unidade de Conservação de Uso Sustentável Estadual com requerimento
formal junto ao órgão da União para exploração de bens minerais, o plano de
manejo não impedirá a exploração de bens minerais com viabilidade econômica,
ou na forma da Lei nº 7.805/1989. VETADO.
§ 2º Para realização da exploração mineral é obrigatório o licenciamento
ambiental. VETADO. Art. 2º A Lei nº 1.028, de 12 de julho de 2006, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
“Art. 5º .......................................................................
§ 1º Para efeito desta lei, ocupação legítima é a que comprove existência de
morada habitual, realização de atividades agrícolas, pecuárias e extrativista
vegetal, em data anterior a 12 de julho de 2006.
§ 2º O planejamento das dimensões das florestas públicas a serem destinadas à
comunidade local, individual ou coletivamente, deve considerar o uso
sustentável dos recursos florestais, vem como o beneficiamento dos produtos
extraídos, como principal fonte de sustentabilidade dos beneficiários indicados
nesta lei.”
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Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Macapá - AP, 12 de janeiro de 2018.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

247

Referente ao Projeto de Lei nº 0017/18-GEA
LEI Nº 2.315, DE 09 DE ABRIL DE 2018
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6656, de
09.04.2018 Autor: Poder Executivo
Altera a Lei 1.300, de 07 de janeiro de 2009, alterada pelas Leis nº 1352, de
07.07.2009; 1583,
de 09.12.2011; 1587, de 21.12.2011; 1.975, de 31.12.2015, que institui o Plano de
Cargos, Carreiras e Salários do Grupo de Meio Ambiente e Ordenamento
Territorial, Ciência, Tecnologia e Produção do Governo do Estado do Amapá e dá
outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Os arts. 2º, 4º, inciso III, 6º, 7º e anexos I, III e Tabela de Vencimentos, da
Lei 1.300, de 7 de janeiro de 2009, alterada pelas Leis nºs 1352, de 07.07.2009;
1583, de 09.12.2011; 1587, de 21.12.2011 e 1.975, de 31.12.2015, passam a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 2º ........................................................................
I

-

Secretaria

de

Estado

do

Desenvolvimento Rural; II - Instituto de
Desenvolvimento Rural do Amapá; III Agência de Pesca do Amapá;
IV - Instituto Estadual de Florestas do Estado
do Amapá; V - Secretaria de Estado da Ciência
e Tecnologia;
VI - Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do
Estado do Amapá; VII - Secretaria de Estado do Meio
Ambiente;
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VIII - Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do
Amapá.”

“Art. 4º ........................................................................
III - .............................................................................
a) Analista de Desenvolvimento Rural;
b) Auditor de Concessão e Outorga Florestal;
c) Extensionista Agropecuário;
d) Extensionista Florestal;
e) Extensionista em Pesca e Aquicultura;
f) Extensionista Social;
g) Técnico em Extensão Rural.

§ 1º .............................................................................
§ 2º .............................................................................
§ 3º ............................................................................”

“Art. 6º ........................................................................
I - ...............................................................................
II - ..............................................................................
III - .............................................................................
IV - .............................................................................
V - ..............................................................................
VI - .............................................................................
VII - ............................................................................
VIII - ...........................................................................
IX - .............................................................................
X - Extensionista Agropecuário:
a) exercer as atividades de planejamento rural, organizacional e estratégica das

políticas e normas do meio rural formuladas no âmbito do Estado;
b) prestar assistência técnica e extensão rural agroecológica às comunidades
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rurais;
c) sistematizar e difundir as informações setoriais;
d) coordenar e/ou executar treinamentos visando à profissionalização dos

agricultores familiares;
e) aplicar métodos, técnicas e prover meios para a transferência de tecnologias

no meio rural;
f) planejar,

coordenar e acompanhar as políticas de promoção do
desenvolvimento sustentável da produção rural, com ênfase na formulação das
políticas e normas estaduais de produção agropecuária, florestal e extrativista,
estimulando a organização rural, a economia solidária e o acesso ao crédito;
g) elaborar e acompanhar a implantação e execução de projetos e planos de

crédito rural de financiamento das atividades agropecuárias;
h) elaborar projetos de apoio estratégico e financeiro;
i) executar atividades de educação ambiental;
j) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades rurais trabalhadas

e propor e executar medidas nas áreas de assistência, previdência, alimentação
e educação dos agricultores familiares;
k) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas

técnicas.
XI - Extensionista Florestal:
a) exercer o planejamento, coordenação, execução e acompanhamento das

políticas e normas de fomento florestal formuladas no âmbito do Estado;
b) prestar

assistência técnica às comunidades rurais, em projetos de
treinamento, difusão, fomento e aperfeiçoamento técnico florestal;
c) orientar e promover a integração entre a pesquisa florestal, assistência técnica

e extensão florestal;
d) implementar, promover e executar ações voltadas a projetos de fomento

florestal;
e) mobilizar e articular as comunidades locais para o desenvolvimento do

fomento florestal, através da capacitação dos recursos humanos locais;
f) promover e acompanhar a execução de planos, programas e projetos florestais

de bem estar social e organização rural, voltados para a atividade de assistência
técnica e extensão florestal;
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g) estabelecer e difundir mecanismos de incentivo às atividades silviculturais;
h) orientar a viabilidade técnico-econômica dos projetos e programas de crédito

para a execução de atividades florestais, voltados para ação comunitária na sua
área de atuação;
i) difundir e orientar a formação de bancos de sementes e viveiros florestais;
j) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas

técnicas.
XII - Extensionista em Pesca e Aquicultura:
a) exercer as atividades de planejamento rural, organizacional e estratégico das

políticas e normas do meio rural formuladas no âmbito do Estado;
b) prestar a assistência técnica e a extensão rural em pesca e aquicultura às

comunidades rurais;
c) sistematizar e difundir as informações setoriais;
d) coordenar e/ou executar treinamentos visando à atividade de pesca artesanal;
e) aplicar métodos, técnicas e prover meios para a transferência de tecnologias

no meio rural;
f) planejar, coordenar e acompanhar as políticas de promoção do
desenvolvimento sustentável da produção rural, com ênfase na formulação das
políticas e normas estaduais de pesca e aquicultura, estimulando a organização
rural, a economia solidária e o acesso ao crédito;
g)elaborar e acompanhar a implantação e execução de projetos e planos de
crédito rural de financiamento das atividades pesqueiras;
g) elaborar projetos de apoio estratégico e financeiro;
h)

executar atividades de educação ambiental;

i) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades rurais trabalhadas

e propor e executar medidas nas áreas de assistência, previdência, alimentação
e educação dos pescadores;
j) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas

técnicas.
XIII - Extensionista Social:
a) sistematizar e difundir as informações das atividades da extensão rural;
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b) auxiliar na coordenação e execução dos treinamentos na área de extensão

rural;
c) auxiliar no planejamento, coordenação e acompanhamento das políticas de

promoção do desenvolvimento sustentável da produção rural, estimulando a
organização rural, a economia solidária e o acesso ao crédito;
d) acompanhar a implantação e execução de projetos e planos de crédito rural de

financiamento das atividades pesqueiras;
e) executar atividades de educação ambiental;
f) realizar estudo de realidade e diagnóstico das comunidades rurais trabalhadas

e propor e executar medidas nas áreas de assistência, previdência, alimentação
e educação aos produtores;
g) realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas

técnicas.
XIV - Técnico em Extensão Rural:
a) prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, em especial

àqueles que praticam a agricultura familiar, em conformidade com a
regulamentação do exercício profissional;
b) participar da elaboração e execução dos programas de extensão rural nos

municípios atendidos pelo Estado;
c) elaborar e acompanhar a implantação de projetos de crédito rural, dentro dos

limites estabelecidos pela legislação;
d) realizar treinamentos visando à capacitação dos agricultores familiares;
e) realizar estudos de realidade e diagnóstico das comunidades a serem

trabalhadas;
f) executar atividades de educação ambiental;
g)realizar outras atividades correlatas previstas em leis, regulamentos e normas

técnicas.
h) ......................................................................

Parágrafo único ...................................................... ”

“Art. 7º ........................................................................
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I - ...............................................................................
II - ..............................................................................
III - .............................................................................
IV - no Grupo de Atividades de Produção: cargos de Analista de Desenvolvimento

Rural, Auditor de Concessão e Outorga Florestal, Extensionista Agropecuário,
Extensionista Florestal, Extensionista em Pesca e Aquicultura e Extensionista
Social;
V - no Grupo de Atividades de Produção: cargo de Técnico em Extensão Rural.

Art. 2º Esta Lei em vigor na data da sua publicação.

Macapá – AP, 09 de abril de
2018. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0202/17-AL
LEI Nº 2.338, DE 17 DE MAIO DE 2018
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6681, de 17.05.2018 Autor: Deputada
Cristina Almeida
Declara de Utilidade Pública no âmbito do Estado do Amapá o Instituto
ECOVIDA. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ:
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte lei:
Art. 1° Fica declarada de Utilidade Pública no âmbito do Estado do Amapá, nos
termo da Lei nº 0027, de 31 de agosto de 1992, o Instituto ECOVIDA, entidade
sem fins lucrativos, fundada, em 15 de outubro de 2004, estabelecida na Rua
Agenor Ferreira Pinto, 1.181, Bairro Zerão, Município de Macapá, Estado do
Amapá, devidamente inscrita no CNPJ nº 07.296.568/0001- 40.
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá-AP, 17 de maio de
2018. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0041/18-GEA

LEI Nº 2.353, DE 21 DE JUNHO DE 2018
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6704, de 21.06.2018 Autor: Poder
Executivo
Institui o Programa Tesouro Verde e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Amapá, o Programa de Operação
e Registro de Ativos, englobando instrumentos representativos dos ativos de
natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de
florestas nativas denominado Tesouro Verde.
Parágrafo único. O Programa tem como objetivo estimular a expansão da base
econômica em consonância com a dinâmica da economia verde, baixa emissão
de carbono, eficiência no uso de recursos e busca pela inclusão social.
Art. 2º São considerados instrumentos representativos dos ativos de natureza
intangível, os certificados que atestam a existência do bem intangível,
identificados por certificadoras com credibilidade internacional e emitidos por
instituições encarregadas da guarda e conservação de documentos
comprobatórios da origem, com valoração e quantificação, que podem ser
vendidos ou negociados e que atestam ao seu portador a propriedade do direito
creditório do bem intangível.
Art. 3º Para os efeitos desta Lei são considerados bens de natureza intangível,
originários da atividade de conservação e expansão de florestas nativas, todos os
títulos e certificados Públicos ou Privados de créditos produzidos por projetos
em áreas de vegetação nativa, preservadas e conservadas nos termos do art. 3º,
inciso XXVII, da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, devidamente
verificados, validados, registrados e custodiados como ativos de natureza
econômica (Código Nacional de Atividade Econômica - CNAE subclasse 0220257

9/06), com seus devidos instrumentos de lastro de origem.
Art. 4º Fica o Poder Executivo autorizado a alienar os certificados públicos,
captar recursos, lastrear operações financeiras e dar garantias para efetiva
execução do respectivo Programa.
Parágrafo único. Todas as operações realizadas com os bens descritos no art.
2º desta Lei obedecerão às diretrizes legais de finanças públicas e privadas
estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 5º A negociação dos ativos que representam os bens de natureza intangível
será realizada em ambiente eletrônico por aplicativo disposto no sítio eletrônico
da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 6º O Programa de que trata esta Lei será coordenado e executado pela
Secretaria de Estado da Fazenda, ficando o seu titular autorizado a estabelecer
normas e diretrizes regulamentadoras, bem como celebrar contratos, convênios,
termos de cooperação e outros atos necessários à sua plena execução.
Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 21 de junho
de 2018. ANTÔNIO
WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0046/18-GEA
LEI Nº 2.388, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6829, de 28.12.2018 Autor: Poder
Executivo
Institui a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de
Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos - TFRH, e o Cadastro Estadual
de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades de Exploração e
Aproveitamento de Recursos Hídricos - CERH.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização
das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos - TFRH e o
Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das Atividades
de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos - CERH.
CAPÍTULO II
DA TAXA DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS
ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS TFRH
Art. 2º Fica instituída a Taxa de Controle, Acompanhamento e Fiscalização das
Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos Hídricos - TFRH, cujo
fato gerador é o exercício regular do Poder de Polícia conferido ao Estado sobre
a atividade de exploração e aproveitamento de recursos hídricos em território
amapaense.
Art. 3º O Poder de Polícia de que trata o art. 2° será exercido pela Secretaria de
Estado do Meio Ambiente - SEMA, para:
I - planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações

setoriais relativas à utilização de recursos hídricos;
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II - registrar, controlar e fiscalizar a exploração e o aproveitamento de recursos

hídricos.
Parágrafo único. No exercício das atividades relacionadas no caput, a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente - SEMA, contará com o apoio operacional dos
demais órgãos da Administração Estadual.
Art. 4° São isentos do pagamento da TFRH, nos termos e condições do
regulamento:
I - a utilização de recurso hídrico destinado ao abastecimento residencial;
II - a utilização de recurso hídrico em pequeno volume, a ser definido segundo
as peculiaridades das diferentes atividades econômicas.
Art. 5° O contribuinte da TFRH é a pessoa física ou jurídica, que utilize recurso
hídrico como insumo no seu processo produtivo ou com a finalidade de
exploração ou aproveitamento econômico.
Art. 6° O valor da TFRH corresponderá a 0,2 (dois décimos) da Unidade Padrão
Fiscal do Estado do Amapá - UPF-AP por m³ (metro cúbico) de recurso hídrico
utilizado.
§ 1º No caso de utilização de recurso hídrico para fins de aproveitamento
hidroenergético, o valor da TFRH corresponderá a 0,5 (cinco décimos) da
Unidade Padrão Fiscal do Estado do Amapá - UPF-AP por 1.000 m³ (mil metros
cúbicos), no caso de utilização de recurso hídrico para fins de aproveitamento
hidroenergético.
§ 2º O Poder Executivo poderá reduzir o valor da TFRH, nos seguintes casos: I para evitar onerosidade excessiva;
II - nos casos da utilização de recursos hídricos para a produção na cadeia
alimentícia; III - para atender às peculiaridades das diferentes atividades
econômicas;
IV – considerando a ocorrência de investimentos voluntários para melhorar a
qualidade do uso sustentável de água.
Art. 7º A TFRH será apurada mensalmente e recolhida até o último dia útil do
mês seguinte à exploração ou aproveitamento do recurso hídrico.
§ 1º Para a apuração mensal do valor da TFRH, o contribuinte informará, por meio
de declaração entregue à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, o
volume hídrico utilizado durante o mês apurado.
§ 2º Na ausência de entrega da declaração, para fins de lançamento da TFRH, a
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autoridade fiscal fica autorizada a considerar o volume diário da vazão constante
da outorga de recurso hídrico ou arbitrar o volume utilizado pelo contribuinte
por qualquer outro meio definido no regulamento.
Art. 8° O pagamento da TFRH fora do prazo fixado no art. 7º fica sujeito aos
seguintes acréscimos, calculado sobre o valor da taxa devida:
I - quando não exigido em Auto de Infração, multa moratória de 0,10% (dez

centésimos por cento) do valor da taxa devida por dia de atraso, até o limite de
36% (trinta e seis por cento);
II - havendo ação fiscal, multa de 80% (oitenta por cento) do valor da taxa devida;
III - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ou fração de mês, desde a data

em que deveria ser paga até o efetivo pagamento.
Parágrafo único. A penalidade de que trata o inciso II será reduzida em:
I - 50% (cinquenta por cento) de seu valor quando do pagamento integral do

crédito tributário no prazo de trinta dias da ciência do Auto de Infração;
II - 30% (trinta por cento) de seu valor quando o pagamento integral do crédito

tributário ocorrer após o prazo previsto no inciso I e antes da decisão de primeira
instância administrativa;
III - 20% (vinte por cento) de seu valor quando o pagamento integral do crédito

tributário ocorrer no prazo de trinta dias da decisão de primeira instância
administrativa.
Art. 9° Fica sujeito à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida
quem utilizar ou propiciar a utilização de documento de arrecadação forjado,
adulterado ou falsificado, relativo a recolhimento da TFRH, com a finalidade de
se eximir, no todo ou em parte, do seu pagamento, ou proporcionar a outrem a
mesma vantagem.
Art. 10. Os contribuintes da TFRH remeterão à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA, na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento,
informações relativas à apuração e ao pagamento da TFRH.
Parágrafo único. A não entrega, a entrega fora do prazo ou a omissão ou
indicação, de forma incorreta, das informações a que se refere o caput sujeita o
infrator à multa de 10.000 (dez mil) UPF-AP por declaração, sem prejuízo da
exigência da TFRH devida:
I - para pessoas físicas e microempresas, 100 (cem) UPF- AP;
II - para empresas de pequeno porte, 1.000 (mil) UPF-AP;
III - para pessoas jurídicas não enquadradas nos incisos anteriores, 10.000 (dez
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mil) UPF-AP.
Art. 11. Sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os
documentos emitidos pelo contribuinte, a autoridade lançadora, mediante
processo regular, arbitrará o valor da TFRH, conforme disposto em regulamento.
Art. 12. Compete à Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ a fiscalização
tributária da TFRH, cabendo à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA,
no exercício de suas atribuições legais, exigir a comprovação do seu pagamento.
§ 1º Constatada infração relativa à TFRH, cabe aos integrantes do Grupo
Tributação, Arrecadação e Fiscalização – GTAF da Secretaria de Estado da
Fazenda, lavrar o Auto de Infração para a formalização do crédito tributário,
assegurada a ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos
administrativo fiscal previstos na Lei n° 0400, de 22 de dezembro de 1997,
Código Tributário do Estado do Amapá.
§ 2º A receita decorrente da arrecadação da TFRH será assim destinada:
I – 10% (dez por cento) para aporte a iniciativas municipais relacionadas à

Política Estadual de Recursos Hídricos, a ser repassado através de convênio entre
o GEA e as prefeituras, com critérios de distribuição a serem definidos
anualmente conjuntamente com os municípios do Estado;
II – 20% (vinte por cento) para o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, na forma

do art. 35, X, da Lei n.º 0686, de 07 de junho de 2002;
III – 70% (setenta por cento) para o Tesouro Estadual, contribuindo para o custeio

do respectivo poder de polícia relacionado à TFRH.
CAPÍTULO III
DO CADASTRO ESTADUAL DE CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS - CERH
Art. 13. Fica instituído o Cadastro Estadual de Controle, Acompanhamento e
Fiscalização das Atividades de Exploração e Aproveitamento de Recursos
Hídricos - CERH, de inscrição obrigatória para a pessoa, física ou jurídica, que
utilize recurso hídrico como insumo no seu processo produtivo ou com a
finalidade de exploração ou aproveitamento econômico.
Parágrafo único. A inscrição no cadastro não estará sujeita ao pagamento de taxa
e terá o prazo e os procedimentos estabelecidos em regulamento.
Art. 14. As pessoas obrigadas à inscrição no CERH, observado o prazo, a forma,
a periodicidade e as condições estabelecidas em regulamento, prestarão
informações sobre:
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I - outorgas para captação de água superficial e/ou subterrânea, seu prazo de

validade e as condições nelas estabelecidas;
II - a condição efetiva de exploração e aproveitamento de recursos hídricos;
III - o início, a suspensão e o encerramento da efetiva exploração e/ou

aproveitamento de recursos hídricos;
IV - a quantidade dos recursos hídricos utilizados;
V - a destinação dada aos recursos hídricos utilizados;
VI - o número de trabalhadores empregados nas atividades que envolvam

exploração e/ou aproveitamento de recursos hídricos, bem como as respectivas
idades, remunerações médias, qualificação profissional e grau de instrução;
VII -

o número de trabalhadores empregados nas demais atividades
(administrativas e outras), remunerações médias, qualificação profissional e grau
de instrução;
VIII - as necessidades relacionadas à qualificação profissional e às exigências

tecnológicas e de infraestrutura para aprimoramento e aperfeiçoamento das
atividades que envolvam a exploração e/ou aproveitamento de recursos
hídricos;
IX - outras informações estabelecidas em regulamento.

Art. 15. Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a
administração do CERH.
Art. 16. As pessoas obrigadas à inscrição no CERH que não o fizerem no prazo
estabelecido em regulamento ficam sujeitas ao pagamento de multa equivalente
a:
I – para pessoas físicas e microempresas, 100 (cem) UPF-AP, por infração; II - para

empresas de pequeno porte, 1.000 (mil) UPF-AP, por infração;
II – para pessoas jurídicas não enquadradas nos incisos anteriores, 10.000 (dez

mil) UPF-AP, por infração.
CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 17. O Poder Executivo ouvirá a Assembleia Legislativa e entidades
representativas do setor produtivo por ocasião da elaboração do regulamento
desta Lei.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos
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após decorridos noventa dias de sua publicação.

Macapá-AP, 28 de dezembro de
2018. ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA
SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0064/18-AL
LEI Nº 2.405, DE 07 DE JUNHO DE 2019
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6935, de 07.06.2019 Autora: Deputada
Telma Gurgel
Declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores e Produtores da Reserva
Agroextrativista do Baixo Cajari - AMPRAEX-CA, e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do artigo 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de Moradores e
Produtores da Reserva Agroextrativista do Baixo Cajari – AMPRAEX -CA,
entidade sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 18.802.146/0001-16, com
sede na Vila Maranata, na foz do Rio Ajuruxi, município de Mazagão - AP,
podendo ter unidades em todo território nacional para desenvolver atividades
visando atingir sua finalidade estatutária.
Art. 2° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 120 (cento e vinte
dias), a contar da data da sua publicação.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá, 7 de junho de 2019.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0045/2019-AL
LEI Nº 2.423, DE 12 DE JULHO DE 2019
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6958, de 15.07.2019 Autor: Deputado
DR. FURLAN
Declara, como entidade de Utilidade Pública, no âmbito do Estado do Amapá, a
ONG Anjos Protetores.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica declarada como entidade de Utilidade Pública a ONG Anjos
Protetores, associação privada de cunho social e sem fins lucrativos, inscrita no
CNPJ sob o nº 21.228.834/0001-29, com sede na Rodovia do Curiaú, s/n, Bairro
Jardim 2, Município de Macapá - AP, CEP 68.909-023, em conformidade com o
disposto na Lei Estadual nº 0027, de 31 de agosto de 1992.
Art. 2º À entidade mencionada no art. 1º ficam concedidos todos os incentivos
fiscais e sociais previstos em Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá, 12 de julho de 2019.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0012/2019-GEA
LEI Nº 2.424, DE 15 DE JULHO DE 2019
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6959, de 15.07.2019 Autor: Poder
Executivo
Dispõe sobre as alterações do Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do
Amapá - RURAP e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA NATUREZA JURÍDICA
Art. 1º O Instituto de Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá - RURAP,
criado pelo Decreto nº 122, de 23 de agosto de 1991, autarquia estadual, dotada
de personalidade jurídica de direito público, vinculada à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Rural - SDR, com patrimônio e receita próprios, autonomia
administrativa e financeira, passa a denominar-se Instituto de Extensão,
Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, com sede e foro em
Macapá, Estado do Amapá.
Parágrafo único. A sigla RURAP bem como a expressão Instituto, nos termos
desta Lei, se equivale à denominação da Entidade.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2° O Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá RURAP tem por finalidade executar o serviço de assistência técnica e extensão,
gerar e adaptar as tecnologias, orientar a produção e o comércio de produtos,
promover a organização, padronizar, classificar e melhorar a qualidade dos
produtos agropecuários, agroindustriais, pesqueiros, florestais e minerais, assim
como, implementar a política estadual orientada para o apoio ao
desenvolvimento econômico, e ainda, a execução da política estadual do Setor
Primário e exercer outras atribuições correlatas, na forma do Estatuto.
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CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3° A Estrutura Organizacional Básica do Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP compreende:
I – DIREÇÃO SUPERIOR
1. Deliberação Colegiada
1.1. Conselho Diretor
1.2. Conselho Fiscal
2. Deliberação Singular
2.1. Diretor-Presidente
II – UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete
4. Assessoria de Controle Interno
5. Assessoria de Desenvolvimento Institucional

III – UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
6. Diretoria de Desenvolvimento Rural
6.1. Coordenadoria de Extensão Pecuária
6.2. Coordenadoria de Extensão Agrícola
7. Diretoria de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura
7.1. Coordenadoria de Extensão da Pesca
7.2. Coordenadoria de Extensão da Aquicultura
8. Diretoria de Desenvolvimento Florestal e das Unidades de Conservação
8.1. Coordenadoria de Extensão do Manejo Sustentável
8.2. Coordenadoria de Extensão de Silvicultura
9. Diretoria de Desenvolvimento do Setor Mineral
9.1. Coordenadoria de Extensão Mineral
9.2. Coordenadoria de Extensão do Aproveitamento Mineral

IV – UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
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10. Coordenadoria Administrativa Financeira
10.1. Núcleo Administrativo e Financeiro
10.1.1. Unidade de Finanças
10.1.2. Unidade de Pessoal
10.1.3. Unidade de Comunicação e Logística
10.1.4. Unidade de Contratos, Convênios e Compras
10.1.5. Unidade de Contabilidade
11. Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
11.1. Unidade de Infraestrutura de Redes e Segurança da Informação
11.2. Unidade de Suporte Técnico ao Usuário e Manutenção de Equipamentos
11.3. Unidade de Gestão de Sistemas Corporativos

Parágrafo único. As funções gratificadas de Nível Superior e Intermediária do
Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP
estão dispostas no Anexo desta Lei.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS
Art. 4° Constituem patrimônio do RURAP:
I - os bens originários de transferência do Governo do Estado do Amapá, os que

adquiriram e os que venham a adquirir;
II - o patrimônio pertencente ao Instituto Estadual de Florestas do Estado do

Amapá - IEF, referente às competências de Assistência e Extensão Florestal;
III - o patrimônio pertencente à Agência de Pesca do Amapá

- PESCAP; IV - as doações, legados e heranças;
V - os bens, direitos e valores que a qualquer título, sejam-lhe adjudicados ou
transferidos.
Art. 5° Constituem Recursos Financeiros do Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP:
I - dotações que lhes foram atribuídas pelo Governo do Estado em seu
orçamento anual; II - dotações estaduais oriundas de créditos adicionais;
III - heranças, legados e doações;
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IV - recursos originários de subvenções ou de convênios, acordos ou contratos,

celebrados com os Governos Federal, Estadual ou Municipal e entidades privadas
nacionais e internacionais, para a execução de serviços públicos por eles
delegados;
V - produtos de operações de crédito realizadas pelo Instituto;
VI - receitas oriundas da alienação de equipamentos, bens móveis e imóveis

materiais inservíveis;
VII - receitas oriundas de taxas cobradas pelos serviços prestados pelo RURAP;

VIII - quaisquer outros recursos rendas eventuais ou extraordinárias.
§ 1º O Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá RURAP poderá cobrar taxas para fiscalização e prestação dos seus serviços aos
usuários, com o apoio operacional da Secretaria de Estado da Fazenda,
observado o disposto no art. 113 do Código Tributário Estadual, e
regulamentação de seu Estatuto.
§ 2º Serão transferidas para o Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá – RURAP, as dotações orçamentárias
consignadas no orçamento da Agência de Pesca do Amapá - PESCAP e do
Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF, referente as competências de
Assistência e Extensão Florestal.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 6° Os Recursos Humanos do Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP serão constituídos de:
I - Função de Direção e Assessoramento Superior - FGS e Função de Direção
Intermediária FGI;
II - Cargos de provimento efetivo a serem criados por meio de lei;
III - servidores estaduais ou federais cedidos ou à disposição do Estado do

Amapá;
IV - servidores efetivos pertencentes ao Setor de Desenvolvimento Econômico,

nos termos da Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004 e da Lei nº 1.300, de 07
de janeiro de 2009.
Parágrafo único. As funções previstas no inciso I deste artigo, serão de livre
nomeação e exoneração pelo Governador do Estado e os cargos efetivos serão
providos através de concurso público.
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CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Ficam extintos no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá, o
Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP, criado pela Lei nº 1.077, de
02 de abril de 2007 e a Agência de Pesca do Amapá - PESCAP, criada pela Lei nº
1.074, de 02 de abril de 2007.
Art. 8º As competências da Agência de Pesca do Amapá - PESCAP e do Instituto
Estadual de Florestas - IEF, referente as competências de Assistência e Extensão
Florestal, serão incorporadas pelo Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, que pertence ao Governo do Estado
do Amapá, nos termos da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004.
Art. 9º Ficam sucedidas as obrigações, direitos e demais relações jurídicoadministrativas, de qualquer natureza, de titularidade do Instituto de
Desenvolvimento Rural do Estado do Amapá
- RURAP, do Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF/AP, referente às
competências de Assistência e Extensão Florestal e da Agência de Pesca do
Amapá - PESCAP ao Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural
do Amapá - RURAP.
Art. 10. O Estado, por intermédio do Instituto de Extensão, Assistência e
Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP sucederá a Agência de Pesca do
Amapá - PESCAP e o Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente às
competências de Assistência e Extensão Florestal nos contratos, convênios
celebrados, termos de fomento/colaboração e nos demais direitos e obrigações
correspondentes às competências incorporadas, nos termos dos artigos 8º e 9º.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto nos termos dos artigos 8º e 9º,
ficam transferidos para o Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento
Rural do Amapá - RURAP, os arquivos e a execução dos contratos, convênios,
acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pela Agência de Pesca do
Amapá - PESCAP e do Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente as
competências de Assistência e Extensão Florestal, transferência essa que se dará
no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Lei.
Art. 11. Em todo e qualquer ato normativo, contratual ou acordo de vontades
que mencione o Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF, referente às
competências de Assistência e Extensão Florestal e à Agência de Pesca do
Amapá - PESCAP deve ser entendido como citação feita ao Instituto de Extensão,
Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP.
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Art. 12. Em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, as
atribuições relacionadas ao Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF,
referente as competências de Assistência e Extensão Florestal e à Agência de
Pesca do Amapá - PESCAP continuarão a ser exercidas pelos servidores e
estrutura administrativa dos extintos IEF e PESCAP, até a efetivação dos serviços
pelo Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá RURAP, cujo prazo não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo único. O Poder Executivo implantará, no prazo de 120 (cento e vinte)
dias, solução tecnológica necessária ao fiel cumprimento desta Lei, com
destaque para a extensão rural, de pesca, florestal e mineral.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial e/ou
suplementar destinado à implantação e manutenção das novas atribuições do
Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP,
mediante anulações parciais ou totais de dotações do orçamento do corrente
exercício, assim como transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de viabilizar a
compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações previstas
nesta Lei, observadas as normas vigentes.
Parágrafo único. Após a conclusão dos trabalhos previsto no artigo 12, os
recursos arrecadados com taxas para fiscalização e prestação dos seus serviços
aos usuários, serão destinados para as contas do Fundo de Desenvolvimento
Rural do Amapá.
Art. 14. O Diretor-Presidente disciplinará por meio de Portaria acerca da
organização interna do Instituto, fluxo de documentos, lotação de servidores e
demais expedientes administrativos, observado ditames desta Lei.
Art. 15. O Governador do Estado do Amapá nomeará Comissão de liquidação que
procederá aos trabalhos de finalização e fiscalização de todos os processos,
procedimentos, acordos, ajustes, contratos, convênios, lotação de servidores e
trâmites administrativos, bem como todos os atos necessários a efetiva
liquidação do Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF e à Agência de Pesca
do Amapá - PESCAP, nas competências que foram absorvidas pelo Instituto de
Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá - RURAP, que terá o
prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável por igual período, para
conclusão dos trabalhos.
Art. 16. Os ocupantes dos Cargos de Direção Superior, respeitarão o que está
disposto nos artigos 6º e 8ª da Lei Federal n° 12.813 de 16 de maio de 2013.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da sua publicação.
272

Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 15 de julho
2019. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0010/2019-GEA
LEI Nº 2.425, DE 15 DE JULHO DE 2019
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6959, de 15.07.2019 Autor: Poder
Executivo
Cria o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS e dá outras
providências. O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DA NATUREZA JURÍDICA
Art. 1º Fica criado no âmbito da administração pública indireta do Estado do
Amapá, o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, autarquia
estadual, dotada de personalidade jurídica de direito público, vinculada à
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural - SDR, com patrimônio e receita
próprios, autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Comarca de
Macapá.
Parágrafo único. AMAPÁ TERRAS, bem como a expressão Instituto, nos termos
desta Lei, se equivale à denominação da Entidade.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
Art. 2º O Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, tem por
finalidade executar a política fundiária do Estado e gestão do espaço territorial,
investido de poderes de representação para promover a discriminação,
arrecadação e regularização das terras públicas e devolutas do Estado ou
aquelas transferidas da União, por força da lei, ou incorporadas por qualquer
meio legal ao Patrimônio Estadual, bem como a normatização de áreas
urbanas
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e rurais, de domínio e posse do Estado e exercer outras atribuições correlatas,
na forma do Estatuto.
CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
Art. 3° A Estrutura Organizacional Básica do Instituto de Terras do Estado do
AMAPÁ - AMAPÁ TERRAS - compreende:
I - DIREÇÃO SUPERIOR
1. Deliberação Colegiada
1.1. Conselho Diretor
1.2. Conselho Fiscal
2. Deliberação Singular
2.1. Diretor-Presidente
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete
4. Assessoria de Controle Interno
5. Assessoria de Desenvolvimento Institucional

III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
6. Diretoria Técnica de Ordenamento Territorial
6.1. Coordenadoria de Loteamento Urbano e Industrial
6.2. Coordenadoria de Assentamentos e Quilombos
6.3. Coordenadoria de Regularização Fundiária
6.4. Coordenadoria de Obtenção Fundiária
6.5. Coordenadoria de Cartografia e Geoprocessamento Fundiário
6.6. Coordenadoria de Cadastro, Acervo e Titulação

IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
7. Núcleo Administrativo e Financeiro
7.1. Unidade Administrativa
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7.2. Unidade de Contratos, Convênios e Compras
7.3. Unidade de Finanças
7.4. Unidade de Contabilidade
8. Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação

Parágrafo único. As funções gratificadas de Nível Superior e Intermediária do
Instituto de Terras do Estado do Amapá estão dispostas no Anexo desta Lei.
CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS FINANCEIROS
Art. 4º Constituem patrimônio do Instituto de Terras do Estado do Amapá:
I - os bens originários de transferência do Governo do Estado do Amapá, os que

adquiriram e os que venham a adquirir;
II - O patrimônio pertencente ao Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento

Territorial do Estado do Amapá - IMAP, referente às competências do
Ordenamento Territorial;
III - as doações, legados e heranças;
IV - os bens, direitos e valores que a qualquer título, sejam-lhe adjudicados ou

transferidos, em especial os pertencentes ao Instituto do Meio Ambiente e de
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP.
Art. 5° Constituem Recursos Financeiros do Instituto de Terras do Estado do
Amapá:
I - dotações que lhes foram atribuídas pelo Governo do Estado em seu
orçamento anual;
II - dotações estaduais oriundas de créditos adicionais;
III - heranças, legados e doações;
IV - recursos originários de subvenções ou de convênios, acordos ou contratos,

celebrados com os Governos Federal, Estadual ou Municipal e entidades
privadas nacionais e internacionais, para a execução de serviços públicos por
eles delegados;
V - produtos de operações de crédito realizadas pelo Instituto;
VI - receitas oriundas da alienação de equipamentos, bens móveis e imóveis

materiais inservíveis;
VII - Receitas oriundas de taxas cobradas pelo exercício do Poder de Polícia e
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dos serviços prestados pelo Instituto de Terras do Estado do Amapá;
VIII - quaisquer outros recursos rendas eventuais ou extraordinárias.

§ 1º O Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, poderá cobrar
taxas para fiscalização e prestação dos seus serviços aos usuários, com o apoio
operacional da Secretaria de Estado da Fazenda, observado o disposto no art.
113 do Código Tributário Estadual, e regulamentação de seu Estatuto.
§ 2º Serão transferidas para o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ
TERRAS, as dotações orçamentárias consignadas no orçamento do Instituto do
Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP,
referente às competências do Ordenamento Territorial.
CAPÍTULO V
DOS RECURSOS HUMANOS
Art. 6° Os Recursos Humanos do Instituto de Terras do Estado do Amapá, serão
constituídos de: I - Função de Direção e Assessoramento Superior - FGS e Função
de Direção Intermediária - FGI; II - cargos de provimento efetivo a serem criados
por meio de lei;
III - servidores estaduais ou federais cedidos ou à disposição do Estado do

Amapá;

IV - servidores efetivos pertencentes ao Setor de Desenvolvimento Econômico,

nos termos da Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004 e da Lei nº 1.300, de 07
de janeiro de 2009.
§ 1º As funções previstas no inciso I deste artigo, serão de livre nomeação e
exoneração pelo Governador do Estado e os cargos efetivos serão providos
através de concurso público.
§ 2º A Coordenadoria de Regularização Fundiária, Coordenadoria de Obtenção
Fundiária e Coordenadoria de Cadastro, Acervo e Titulação são consideradas de
natureza técnico- operacional, com provimento nos termos do art. 5º, § 1º da Lei
1.300/2009.
CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º Fica extinto no âmbito do Poder Executivo do Estado do Amapá, o
Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá
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- IMAP, criado pela Lei nº 1.184, de 04 de janeiro de 2008.
Art. 8º As competências do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento
Territorial do Estado do Amapá - IMAP, relativas às competências do
Ordenamento Territorial, serão incorporadas pelo Instituto de Terras do Estado
do Amapá - AMAPÁ TERRAS, que pertence ao Governo do Estado do Amapá,
nos termos da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004.
Art. 9º Ficam sucedidas as obrigações, direitos e demais relações jurídicoadministrativas, de qualquer natureza, de titularidade do Instituto do Meio
Ambiente e de Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP ao Instituto
de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, relativas às competências do
Ordenamento Territorial.
Art. 10. O Estado, por intermédio do Instituto de Terras do Estado do Amapá AMAPÁ TERRAS, sucederá o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento
Territorial do Estado do Amapá - IMAP, nos contratos, convênios celebrados,
termos de fomento/colaboração e nos demais direitos e obrigações
correspondentes às competências incorporadas, nos termos dos artigos 8º e 9º.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto nos termos dos artigos 8º e 9º,
ficam transferidos para o Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ
TERRAS, os arquivos e a execução dos contratos, convênios, acordos e outras
modalidades de ajustes celebrados pelo Instituto do Meio Ambiente e de
Ordenamento Territorial do Estado do Amapá - IMAP, relativas às competências
do Ordenamento Territorial, transferência essa que se dará no prazo máximo de
até 180 (cento e oitenta) dias da publicação da Lei.
Art. 11. Em todo e qualquer ato normativo, contratual ou acordo de vontades
que mencione o Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Estado
do Amapá - IMAP, no exercício de suas competências de Ordenamento
Territorial deve ser entendido como citação feita ao Instituto de Terras do
Amapá.
Art. 12. Em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, as
atribuições relacionadas ao Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento
Territorial do Estado do Amapá
- IMAP, referente as competências de Ordenamento Territorial continuarão a
serem exercidas pelos servidores e estrutura administrativa do extinto IMAP, até
a efetivação dos serviços pelo Instituto de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ
TERRAS, cujo prazo não poderá exceder 180 dias.
Parágrafo único. O Poder Executivo implantará, no prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias, solução tecnológica necessária ao fiel cumprimento desta Lei, com
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destaque para a regularização fundiária.
Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial e/ou
suplementar destinado à implantação e manutenção das novas atribuições do
Instituto de Terras do Estado do Amapá
- AMAPÁ TERRAS, mediante anulações parciais ou totais de dotações do
orçamento do corrente exercício, assim como transpor, remanejar, transferir ou
utilizar, total ou parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de
viabilizar a compatibilização do planejamento e do orçamento com as alterações
previstas nesta Lei, observadas as normas vigentes.
Art. 14. O Governador do Estado do Amapá nomeará Comissão de liquidação que
procederá aos trabalhos de finalização e fiscalização de todos os processos,
procedimentos, acordos, ajustes, contratos, convênios, lotação de servidores e
trâmites administrativos, bem como todos os atos necessários a efetiva
liquidação do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do
Estado do Amapá - IMAP, nas competências que foram absorvidas pelo Instituto
de Terras do Estado do Amapá - AMAPÁ TERRAS, que terá o prazo de 180 (cento
e oitenta) dias, prorrogável por igual período, para conclusão dos trabalhos.
Art. 15. Os ocupantes de Cargos de Direção Superior, respeitarão o que está
disposto nos artigos 6º e 8ª da Lei Federal n° 12.813, de 16 de maio de 2013.
Art. 16. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da sua publicação.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Macapá - AP, 15 de julho de
2019. ANTÔNIO WALDEZ
GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0011/2019-GEA
LEI Nº 2.426, DE 15 DE JULHO DE 2019
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 6959, de 15.07.2019 Autor: Poder
Executivo
Altera a Lei n° 0811, de 20 de fevereiro de 2004, e suas posteriores alterações e
dispõe sobre a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam alteradas a finalidade, a estrutura organizacional básica e a
estrutura de cargos da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 2º O artigo 56, da Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004, passa a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 56. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA tem como finalidade
gerir, coordenar, normatizar, elaborar e executar a Política Ambiental do Estado,
em especial a gestão de seus recursos florestais e hídricos, bem como a
fiscalização, o monitoramento e o licenciamento ambiental e exercer outras
atribuições correlatas, na forma do Regulamento."
Art. 3º A Estrutura Organizacional Básica da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA, compreende:
I - DIREÇÃO SUPERIOR
1. Deliberação Colegiada
1.1. Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA)
1.2. Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Amapá
2. Deliberação Singular
2.1. Secretário de Estado
II - UNIDADES DE ASSESSORAMENTO
3. Gabinete
4. Assessoria de Desenvolvimento Institucional
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5. Assessoria de Controle Interno
6. Assessoria de Programas, Articulação e Municipalização

III - UNIDADES DE EXECUÇÃO PROGRAMÁTICA
7. Diretoria de Controle Ambiental
7.1. Coordenadoria de Regulação e Regulamentação de Normas Ambientais
7.2. Coordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental
7.3. Coordenadoria de Monitoramento e Fiscalização Ambiental
7.4. Coordenadoria de Geoprocessamento
8. Diretoria de Desenvolvimento Ambiental
8.1. Coordenadoria de Estudos, Educação Ambiental e Acervo
8.2. Coordenadoria de Captação de Recursos e Gestão de Projetos e Programas
8.3. Coordenadoria para Clima e Serviços Ambientais
8.4. Coordenadoria de Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade
8.5. Coordenadoria de Gestão de Recursos Florestais
8.6. Coordenadoria de Gestão de Recursos Hídricos

IV - UNIDADES DE EXECUÇÃO INSTRUMENTAL
9. Coordenadoria Administrativa e Financeira
9.1. Núcleo Administrativo e Financeiro
9.1.1. Unidade de Finanças
9.1.2. Unidade de Contabilidade de Gestão de Fundos
9.1.3. Unidade de Pessoal
9.1.4. Unidade de Comunicação e Logística
9.2. Núcleo de Contratos, Convênios e Compras
9.2.1. Unidade de Contratos e Convênios
9.2.2. Unidade de Compras
10. Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
10.1. Núcleo de Infraestrutura de Redes e Segurança da Informação
10.2. Núcleo de Suporte Técnico ao Usuário e Manutenção de Equipamentos
10.3. Núcleo de Gestão de Sistemas Corporativos
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Art. 4º Os Cargos de Direção Superior e de Direção Intermediária da Secretaria de Estado

Meio Ambiente - SEMA, estão dispostos no anexo desta Lei.
Parágrafo único. A Coordenadoria de Licenciamento e Controle Ambiental, Coordenadoria
de Monitoramento e Fiscalização Ambiental e Coordenadoria de Gestão de Recursos
Florestais são consideradas de natureza técnico-operacional, com provimento nos termos do
art. 5º, §1º, da Lei 1.300/2009.
Art. 5º As competências do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do
Amapá
- IMAP, relativas ao meio ambiente e as do Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente às
competências de acesso a recursos florestais, serão incorporadas pela Secretaria de Estado
do Meio Ambiente - SEMA, que pertence ao Governo do Estado do Amapá, nos termos da
Lei nº 0811, de 20 de fevereiro de 2004.
Art. 6º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA sub-roga-se em todos os direitos e
obrigações, bem como nas relações jurídicas já entabuladas pelo Instituto do Meio Ambiente
e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP, relativas às competências de meio ambiente
e as do Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente às competências de acesso a recursos
florestais.
Art. 7º O Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, sucederá
o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP e o Instituto
Estadual de Florestas - IEF, nos contratos, convênios celebrados, termos de
fomento/colaboração e nos demais direitos e obrigações correspondentes às competências
incorporadas, nos termos dos artigos 5º e 6º.
Parágrafo único. Em decorrência do disposto nos termos dos artigos 5º e 6º, ficam
transferidos para a Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, os arquivos e a execução
dos contratos, convênios, acordos e outras modalidades de ajustes celebrados pelo Instituto
do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP, relativas às competências
de meio ambiente e do Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente às competências de
acesso a recursos florestais, transferência essa que se dará no prazo máximo de até 180
(cento e oitenta) dias da publicação da Lei.
Art. 8º Os bens móveis que constituem patrimônio do Instituto do Meio Ambiente e de
Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP, referentes às competências de meio ambiente e
do Instituto Estadual de Florestas - IEF, relativa às competências de acesso a recursos
florestais serão revertidos ao patrimônio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 9º Em todo e qualquer ato normativo, contratual ou acordo de vontades que mencione
o Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP, relativas às
competências de meio ambiente e o Instituto Estadual de Florestas - IEF, referente às
competências de acesso a recursos florestais, deve ser entendido, como citação feita à
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.
Art. 10. Em obediência ao princípio da continuidade do serviço público, as atribuições
relacionadas ao Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Amapá - IMAP,
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IEF, referentes às competências de acesso a recursos florestais, continuarão a ser exercidas
pelos servidores e estrutura administrativa dos extintos IMAP e IEF até a efetivação dos
serviços pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, cujo prazo não poderá exceder
180 (cento e oitenta) dias.
Art. 11. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial e/ou suplementar destinado
à implantação e manutenção das novas atribuições da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente - SEMA, mediante anulações parciais ou totais de dotações do orçamento do
corrente exercício, assim como transpor, remanejar, transferir ou utilizar, total ou
parcialmente, programas, ações, metas e indicadores, a fim de viabilizar a compatibilização do
planejamento e do orçamento com as alterações previstas nesta Lei, observadas as normas
vigentes.
Parágrafo único. Após a conclusão dos trabalhos previsto no artigo 10, os
recursos arrecadados com taxas de Licenciamento Ambiental e Outorga de
Recursos Hídricos, serão destinados para as contas do Fundo Especial de
Recursos para o Meio Ambiente (FERMA) e para o Fundo Estadual de Recursos
Hídricos, respectivamente.
Art. 12. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA terá vinculado os
seguintes Fundos: Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente - FERMA
e Fundo Estadual de Recursos Hídricos e outros que vierem a ser criados.
Art. 13. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA poderá cobrar taxas
para fiscalização e prestação dos seus serviços aos usuários, com o apoio
operacional da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, observado o disposto
no art. 113, do Código Tributário Estadual, e regulamentação de seu
Regulamento.
Art. 14. O Secretário de Estado do Meio Ambiente disciplinará, por meio de
Portaria, acerca da organização interna da Secretaria, fluxo de documentos,
lotação de servidores e demais expedientes administrativos, observados
ditames dessa Lei.
§ 1º O Poder Executivo criará os grupos de trabalho necessários para que, de
forma eficiente e eficaz, cumpra a transição das competências tratadas nesta Lei.
§ 2º O Poder Executivo implantará, no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias,
solução tecnológica necessária ao fiel cumprimento desta Lei, com destaque
para o licenciamento ambiental.
Art. 15. O Governador do Estado do Amapá nomeará Comissão de liquidação
que procederá aos trabalhos de finalização e fiscalização de todos os processos,
procedimentos, acordos, ajustes, contratos, convênios, lotação de servidores e
trâmites administrativos, bem como todos os atos necessários à efetiva
liquidação do Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do
Amapá - IMAP e do Instituto Estadual de Florestas do Amapá - IEF, nas
competências que foram absorvidas pela Secretaria de Estado do Meio
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por igual período, para conclusão dos trabalhos.
Art. 16. Os Cargos de Direção Superior, respeitarão o que está disposto nos
artigos 6º e 8ª da Lei Federal n° 12.813 de 16 de maio de 2013.
Art. 17. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, a contar da sua publicação.
Art. 18. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 15 de julho 2019.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Referente ao Projeto de Lei nº 0014/2019-AL
LEI Nº 2.441, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019.
Publicada no Diário Oficial do Estado nº 7041, de 11.11.2019
Autor: Deputado Dr. Furlan
Institui a Política Estadual de Incentivo ao Uso da Energia Solar e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da
Energia Solar, formulada e executada como forma de racionalizar o consumo de
energia elétrica e outras fontes de energia no Estado do Amapá.
Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da
Energia Solar:
I - Estimular, como forma de diminuir o consumo das diferentes fontes de energia,
os investimentos e a implantação dos sistemas de energia solar ecologicamente
corretos, englobando o desenvolvimento tecnológico, em empreendimentos
particulares e públicos, residenciais, comunitários, comerciais e industriais; e
II - Criar alternativas de emprego e renda.
Art. 3º Na implementação da Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento
da Energia Solar regulada por esta Lei, cabe ao Poder Executivo:
I - Apoiar a implantação e o desenvolvimento de projetos que contemplem, como
fonte subsidiária de energia, a utilização de energia solar;
II - Estimular atividades utilizando fonte de energia solar;
III - Estimular parcerias entre os órgãos municipais, estaduais e federais, com o
objetivo de dotar tecnologicamente os empreendimentos beneficiados pela
política de que trata esta Lei, aumentando a economicidade, a produtividade e a
eficiência tecnológica;
IV - Criar mecanismos para facilitar a fomento do uso e a comercialização dos
produtos inerentes ao sistema da energia solar;
V - Articular as políticas de incentivo à tecnologia com os programas de geração
de emprego e renda, buscando desenvolvimento integrado;
VI - Criar campanhas de promoção dos produtos e da utilização da energia solar,
apoiando e estimulando a sua colocação no mercado; e
VII - outras ações destinadas a racionalizar o consumo de energia elétrica e outras
fontes de energia no Estado do Amapá.
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Art. 4º São instrumentos da Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da
Energia Solar a pesquisa tecnológica, a assistência técnica e a promoção dos
produtos.
Art. 5º A Política Estadual de Incentivo ao Aproveitamento da Energia Solar será
gerenciada observando:
I - O planejamento e a coordenação das políticas de incentivo;
II - A definição da viabilidade técnica e econômica dos projetos;
III - O acompanhamento da execução da política de que trata esta Lei;
IV – O suporte técnico aos projetos, com a prestação de apoio à elaboração, ao
desenvolvimento, à execução e à operacionalização dos empreendimentos;
V - A busca de parcerias com outras entidades, públicas ou privadas, para
maximizar a produção e o incentivo à utilização dos produtos; e
VI - A viabilização de espaços públicos, em parceria com os municípios e a
iniciativa privada, destinados à exposição e divulgação dos benefícios da política
regulada por esta Lei, visando estimular o seu aproveitamento;
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Macapá - AP, 16 de outubro de 2019.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Lei nº 2481 de 09 de janeiro de 2020
Dispõe sobre a reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de
estimação em estabelecimentos comerciais e outros no Estado do Amapá, e dá
outras providências.
O Governador do Estado do Amapá,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação
em estabelecimentos comerciais do Estado do Amapá é autorizada, desde que
observado o regramento disposto na presente Lei, bem como na legislação
federal vigente.
Parágrafo único. São entendidos como animais de estimação, para os efeitos
desta Lei, cães, gatos, coelhos, roedores de forma em geral e outros animais
exóticos ou domésticos reproduzidos com o fim específico de comercialização.
Art. 2º A reprodução, criação, venda, compra e doação de animais de estimação
só poderá ser realizada em estabelecimentos comerciais regularmente
estabelecidos e registrados nos órgãos competentes conforme determinações da
presente Lei.
Art. 3º É proibida, em todo o território do Estado do Amapá, a comercialização
de animais de estimação em praças, ruas, parques e outras áreas públicas do
Estado, bem como shopping centers e qualquer outro tipo de centro de compras.
Art. 4º Todos os estabelecimentos que comercializarem animais de estimação no
Estado do Amapá só poderão funcionar mediante auto de licença de
funcionamento ou alvará de funcionamento, expedido pelo órgão municipal
competente.
Art. 5º A concessão de auto de licença de funcionamento ou de alvará de
funcionamento pelos órgãos competentes dos Municípios do Estado estará
condicionada à prévia inspeção sanitária pelo órgão municipal competente, bem
como ao posterior cadastramento do interessado no Cadastro Municipal de
Vigilância Sanitária - CVMS ou similar, onde houver, ou no órgão municipal
competente da Vigilância Sanitária.
§ 1º Os estabelecimentos comerciais de que trata esta Lei que, na data da
publicação da presente, já possuam auto de licença de funcionamento ou alvará
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sanitária de funcionamento expedida pelos órgãos estaduais de vigilância
sanitária, terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para requerer o
cadastramento de que trata o "caput" deste artigo.
§ 2º Todo estabelecimento comercial deve possuir médicoveterinário como
responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina
Veterinária - CRMV.
Art. 6º Os estabelecimentos que comercializam animais de estimação no Estado
do Amapá somente podem comercializar, permutar ou doar animais
microchipados e esterilizados.
§ 1º Os animais somente podem ser comercializados, permutados ou doados
após o prazo de 60 (sessenta) dias de vida, que corresponde ao período mínimo
de desmame.
§ 2º O estabelecimento comercial somente poderá comercializar ou permutar um
animal não esterilizado caso ele se destine a outro criador devidamente
legalizado.
§ 3º As permutas deverão ser firmadas mediante documento comprobatório, que
deve conter o registro de todos os dados do animal e dos contratantes, bem
como das respectivas empresas.
Art. 7º Na venda direta de animais de estimação, os estabelecimentos comerciais
que realizam esse tipo de atividade no Estado, conforme determinações da
presente Lei devem fornecer ao adquirente do animal:
I - nota fiscal, contendo o número do microchip de cada animal, bem como a
etiqueta contendo o código de barras do respectivo microchip;
II - comprovante de vermifugação (duas doses) e de vacinação contra doenças
espécie - específicas (duas doses), assinado pelo veterinário responsável;
III - manual detalhado sobre a raça, hábitos, porte na idade adulta, espaço ideal
para o bem-estar do animal na idade adulta, alimentação adequada e cuidados
básicos;
IV - comprovante de esterilização assinado por médico veterinário com o
número de CRMV legível.
§ 1º Se o animal comercializado tiver 04 (quatro) meses ou mais, o
comprovante de vacinação deve incluir as três doses das vacinas espécies
especificas e a vacina contra a raiva.
§ 2º O estabelecimento deve dispor de equipamento leitor de microchip, para
a conferência do número no ato da venda ou permuta.
§ 3º Se o animal for adquirido, permutado ou doado a pessoa residente em
outro Estado, o proprietário do estabelecimento deve providenciar o RGA em
nome do novo proprietário, na consumação do ato.
§ 4º O adquirente ou adotante do animal deve atestar, em documento próprio,
o recebimento do manual de orientação, da carteira de vacinação e do
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atestado de esterilização, que deve ser arquivado pelo estabelecimento por,

no mínimo, 05 (cinco) anos.
§ 5º O fornecimento de documento comprobatório de "pedigree" do animal
fica a critério do estabelecimento e do adquirente, não sendo regulado pela
presente Lei.
Art. 8º Os estabelecimentos que comercializam animais de estimação devem
manter banco de dados, eletrônico ou não, relativo ao plantel, registrando
nascimentos, óbitos, vendas e permutas dos animais, com detalhamento dos
adquirentes ou beneficiários de permutas e doações.
Parágrafo único. O banco de dados instituído no "caput" deste artigo deve ser
mantido por 05 (cinco) anos.
Art. 9º Os pets shops, casas de banho e tosa, casas de venda de rações e
produtos veterinários e estabelecimentos congêneres ficam, a partir da
vigência da presente lei, proibidos de realizarem o comércio de animais de
estimação.
Art. 10. Os pets shops e estabelecimentos comerciais que atualmente realizam
o comércio de animais de estimação, terão o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para cessarem as referidas atividades, sob pena de incidência das
penalidades previstas nesta Lei.
Art. 11. Os anúncios de venda de animais de estimação em jornais e revistas
de circulação local, estadual ou nacional, bem como aqueles realizados por
intermédio da rede mundial de computadores, provenientes de empresas
sediada no território do Estado do Amapá, só poderão ser realizados desde
que constem o nome e telefone do estabelecimento comercial, com seu
número de registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ e no
Cadastro Municipal de Vigilância Sanitária - CVMS ou similar, onde houver, ou,
no órgão municipal competente da Vigilância Sanitária.
Parágrafo único. Aplicam-se as disposições contidas no caput deste artigo em
todo material de propagandas produzidas pelos estabelecimentos comerciais,
tais como folders, panfletos e outros, bem como na propaganda destes
estabelecimentos em sites alheios e em sites de classificados.
Art. 12. A reprodução de animais de estimação para fins comerciais só poderá
ocorrer em estabelecimentos comerciais que cumpram todos os requisitos
elencados nos artigos 6º, 7º e 8º.
Art. 13. Todo processo de reprodução, desde a concepção até o parto, deverá
ser coordenado por um médico veterinário responsável.
Art. 14. Sem prejuízo das responsabilizações civis e penais, aos infratores da
presente Lei serão aplicadas, alternativa ou cumulativamente, as seguintes
sanções:
I - advertência;
II - prestação de serviços à comunidade;
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III - apreensão de animais ou plantel;
IV - interdição de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
V - inutilização de produtos, equipamentos, utensílios e recipientes;
VI - interdição parcial ou total do estabelecimento, seções, dependências e
veículos;
VII - proibição de propaganda;
VIII - cassação da licença de funcionamento;
IX - cancelamento do cadastro do estabelecimento e do veículo;
X - fechamento administrativo.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa)
dias a contar de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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LEI Nº 2.491, DE 10 DE JANEIRO DE 2020
Proíbe a distribuição e a venda de canudos plásticos descartáveis em restaurantes, bares,
lanchonetes, quiosques e estabelecimentos similares no Estado do Amapá.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do
Amapá aprovou e eu, nos termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica proibida a distribuição e a venda de canudos plásticos descartáveis em restaurantes,
bares, lanchonetes,quiosques e estabelecimentos similares no Estado do Amapá.
Parágrafo único. A proibição de que trata o caput deste artigo não se aplica a canudos de papel ou
de material biodegradável.
Art. 2º Os estabelecimentos comerciais que descumprirem o disposto nesta Lei estarão sujeitos à
multa de 20 (vinte) a 200 (duzentas) UPF/AP, que será aplicada em dobro aos casos de reincidência.
Art. 3º Os valores arrecadados com a aplicação das multas serão destinados a programas voltados
ao meio ambiente.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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Lei nº 2495 de 02 março de 2020
Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais de promover o
recolhimento e destinação ambiental correta dos pneus inservíveis existentes no
Estado do Amapá
O Governador do Estado do Amapá,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Amapá aprovou e eu, nos
termos do art. 107 da Constituição Estadual, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Ficam os estabelecimentos comerciais do Estado, compreendidos por
distribuidores, comércio varejistas e atacadistas que comercializem pneus novos,
obrigados, na modalidade legal da responsabilidade compartilhar, a promover a
recolha compulsória dos pneus inservíveis no momento da troca por um novo,
devendo dar destino ambientalmente correto.
§ 1º Os estabelecimentos ficam obrigados a fixar placas informando aos
consumidores que, após as trocas, os pneus inservíveis serão recolhidos e
destinados aos locais de reciclagem.
§ 2º As placas deverão ser fixadas em local visível com os dizeres especificados no
artigo 1º da presente Lei.
Art. 2º Os locais de armazenamento deverão:
I - ser compatíveis com o volume e a segurança do material a ser armazenado;
II - ser cobertos e fechados de maneira a impedir o acúmulo de água;
III - ser sinalizados corretamente alertando para os riscos do material ali
armazenado.
Art. 3º Os pneus inservíveis deverão ser armazenados no estabelecimento de
maneira ordenada e classificada de acordo com suas dimensões.
Art. 4º Os estabelecimentos mencionados no caput do art. 1º que não cumprirem
o estabelecido nesta Lei ficam sujeitos à fiscalização ambiental podendo ser
multados em caso de inobservância da Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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DECRETOS ESTADUAIS

DECRETO No. 3009 de 17 DE NOVEMBRO DE 1998.
Regulamenta o Título VII, da Lei Complementar Nº. 0005, de 18 de agosto de 1994, que
institui o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado do Amapá e dá outras
providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo artigo 119, incisos VIII e XXV, da Constituição do Estado do Amapá, e
Considerando que entre os objetivos da Política Estadual de Meio Ambiente está a
obrigação do degradador, público ou privado, de recuperar ou indenizar os danos causados
ao meio ambiente, sem prejuízo das sanções administrativas e penais cabíveis, conforme
disposição contida no inciso V, do artigo 3º, da Lei Complementar N.º 0005, de 18 /08/94;
Considerando que o controle, monitoramento e a fiscalização das atividades,
processos e empreendimentos que causem ou possam causar impactos ambientais e as
penalidades ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da
degradação ambiental, constituem instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente, de
acordo com os incisos IV e X, do artigo 4º, da Lei Complementar N.º 0005/94 ;
Considerando que as agressões ambientais, caracterizadas pelos efeitos e
conseqüências, bem como pelo perigo ou ameaça que representam ao meio ambiente,
quando constatadas, implicarão em sanções previstas em lei, conforme previsão do inciso
IV, do art.13, da Lei complementar N.º 0005/94 ;
Considerando que o Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado, prevê, em
seu art.121, §2º, que o seu Regulamento poderá ser editado através de diferentes atos do
Governo do Estado, atendendo às peculiaridades dos diversos setores ambientais;
Considerando que o regulamento deve estabelecer procedimentos administrativos
a serem observados na imposição das penalidades administrativas, conforme estabelecido
pelo inciso II, do art.121, do Código de Proteção ao Meio Ambiente do Estado;

Considerando que as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os
infratores à sanções administrativas, com aplicação de multas diárias e progressivas e, nos
casos de continuidade da infração ou reincidência, inclusive a redução do nível da atividade
e a interdição, independentemente da obrigação de restaurar os danos causados, conforme
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Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserva-lo para as presentes e futuras
gerações, conforme art.225, caput, da Constituição Federal;
Considerando finalmente, que por determinação do §3º do art. 225 da Constituição
da república, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores,
pessoas físicas ou jurídicas, às sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados,
DECRETA:
TÍTULO I - DA FISCALIZAÇÃO, DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS E DAS PENALIDADES
CAPÍTULO I - DA FISCALIZAÇÃO
Art. 1º - As atividades preventiva e repressiva relativas à preservação, conservação, proteção e defesa
do meio ambiente, serão exercidas diretamente ou sob a coordenação do órgão estadual de meio
ambiente.
Art. 2º - A fiscalização ao cumprimento do Código de proteção ambiental do estado, instituído pela
Lei Complementar Nº 0005, de 18/08/94, deste Regulamento, demais normas decorrentes, em
especial, das prescrições do sistema de licenciamento, e de qualquer norma de cunho ambiental,
será exercida através de agentes credenciados pelo órgão estadual de meio ambiente.
Art. 3º - É assegurado a qualquer cidadão o direito de exercer a fiscalização, mediante comunicação
do ato ou fato delituoso ao órgão estadual de meio ambiente ou à autoridade policial, que adotarão
as providências cabíveis, sob pena de responsabilidade.
Art. 4º - No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurada aos agentes da autoridade ambiental a
entrada, mediante notificação, às instalações industriais, comerciais, agropecuárias,
empreendimentos imobiliários rurais e urbanos ou outros privados ou públicos.
Parágrafo único – Verificada a ocorrência de dano ambiental ou a sua potencialidade, poderão
os agentes da fiscalização entrar nas instalações elencadas no caput deste artigo, em qualquer dia
ou hora e sua permanência, pelo tempo que se tornar necessário.
Art. 5º - No exercício do controle preventivo e corretivo das situações que alterem ou possam alterar
as condições ambientais e/ou os recursos envolvidos de qualquer natureza, cabe aos agentes
credenciados:
I– efetuar vistorias em geral, levantamentos e avaliações;
II– analisar, avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho de atividades, processos e equipamentos;
III– verificar a ocorrência de infrações e a procedência de denuncias, apurar responsabilidades e
exigir medidas necessárias para a correção das irregularidades;
IV– solicitar que as pessoas, físicas ou jurídicas fiscalizadas, prestem esclarecimento em local e data
previamente fixados;
V– colher as amostras necessárias para análises técnicas e de controle;
VI– verificar a observância das normas, padrões e parâmetros cabíveis, observadas as formalidades
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VII– lavrar autos de infração;
VIII– expedir notificações;
IX– exercer outras atividades pertinentes que lhe forem designadas.
Parágrafo único – Os agentes do órgão estadual de meio ambiente são responsáveis pelos
atos e declarações decorrentes de suas funções, sendo passíveis de punição, por falta grave, nos
casos de dolo, culpa, omissão ou falsidade.
Art. 6º - Os responsáveis pelas fontes de poluição ficam obrigados a submeter ao órgão estadual de
meio ambiente, quando solicitados, o plano completo de lançamento de resíduos líquidos, sólidos
e gasosos.
Parágrafo único – Poder-se-á exigir a apresentação de detalhes, fluxogramas, memoriais,
informações, plantas e projetos, bem como linhas completas de produção com esquema de marcha
das matérias-primas beneficiadas e respectivos produtos, subprodutos e resíduos, para cada
operação, com demonstração da quantidade, qualidade, natureza e composição de uns e outros,
assim como consumo de água, energia e outros insumos.
Art. 7º - O órgão estadual de meio ambiente poderá exigir que os responsáveis pelas fontes
degradantes adotem medidas de segurança para evitar os riscos ou a efetiva poluição das águas, do
ar, do solo ou subsolo, assim como, outros efeitos indesejáveis ao bem-estar da comunidade.
Art. 8º - Os órgãos ou entidades da administração direta ou indireta do Estado serão chamados para
colaborar com os agentes credenciados na execução das atividades fiscalizadoras.
Art. 9º - O órgão de meio ambiente poderá celebrar convênios com órgãos e entidades da
administração direta ou indireta da União, do estado, dos municípios e de outros estados, para a
execução da atividade fiscalizadora, observando-se:
I– os convênios deverão fixar claramente o limite da ação fiscalizadora delegada, inclusive quanto à
área de atuação;
II– poderá ser delegada, por convênio, a realização de vistoria e a lavratura do auto de infração;
III– o órgão estadual de meio ambiente não poderá delegar o julgamento administrativo dos
processos administrativos referentes aos autos de infração lavrados;
Art. 10 – Os agentes fiscalizadores do órgão estadual de meio ambiente, devem ter qualificação
específica e no exercício de suas funções, atendidas as exigências da Lei Federal n.º 9.437 de 20 de
fevereiro de 1997, poderá lhes concedido o porte de arma pela autoridade competente.
Art. 11 – O órgão estadual de meio ambiente, por seu titular, através de ato normativo próprio,
poderá estabelecer outras atribuições aos agentes credenciados e procedimentos específicos para
a fiscalização.
CAPÍTULO II - DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
SUBSEÇÃO I - DAS INFRAÇÕES
Art. 12 - Constitui infração ambiental toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que importe
na inobservância, por parte de pessoa física ou jurídica, de preceitos estabelecidos ou disciplinados
em lei, neste Regulamento ou na desobediência dos atos administrativos de caráter normativo,
expedidos pelas autoridades públicas, objetivando a proteção à qualidade do meio ambiente.
Art. 13 – Para efeito de aplicação das penalidades de multa, as infrações ambientais classificam-se
em:
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I – leves;
II – graves;
III – gravíssimas.
Art. 14 – Consideram-se infrações ambientais de natureza leve:
I – as que não venham a causar risco ou dano à saúde, à flora, à fauna, nem provoquem alterações
no meio ambiente;
II – instalar, construir, ampliar ou testar qualquer fonte de poluição sem a respectiva licença ou
autorização ou em desacordo com as condições nela estabelecidas.
Art. 15 – Consideram-se infrações ambientais de natureza grave:
I– provocar, ocasionalmente, poluição ou degradação ambiental;
II– obstar ou dificultar a ação de controle, monitoramento e fiscalização do órgão de meio ambiente;
III– sonegar dados ou informações solicitadas pelo órgão de meio ambiente;
IV– prestar informações falsas ou modificar qualquer dado técnico solicitado pelo órgão de meio
ambiente;
V– exercer a atividade licenciada em desacordo com as condições fixadas na licença ou autorização;
VI– deixar de comunicar acidentes que prejudiquem a saúde, à segurança e o bem-estar da
população e os que causem danos relevantes à fauna, à flora e outros recursos naturais;
VII– qualquer forma de divulgação e propaganda que estimule ou sugira a
prática de caça;
VIII– desrespeitar interdições de uso, de passagem, e outras estabelecidas administrativamente para
a proteção contra a degradação ambiental;
IX– desatender as notificações do órgão estadual de meio ambiente ou do Conselho estadual de
Meio Ambiente – COEMA.
Art. 16 – Consideram-se infrações ambientais de natureza gravíssima:
I– provocar, pontual ou continuamente, riscos à saúde pública, à flora, à fauna ou provocar alterações
sensíveis no meio ambiente;
II– dar início ou prosseguir no funcionamento de fonte de poluição, sem haver
obtido a competente licença ou autorização;
III– dar prosseguimento ao funcionamento da fonte de poluição, depois de vencido o prazo de
validade da licença ou autorização;
IV– inobservância dos prazos para reparação de dano ambiental; V – as que provoquem iminente
risco para a vida humana;
VI– desobedecer normas, critérios, diretrizes, padrões ou parâmetros estabelecidos em lei,
regulamentos, resoluções, instruções normativas ou portarias, destinados à proteção dos recursos
ambientais;
VII– utilizar os recursos florestais do Estado, bem como as demais formas de vegetação arbórea sem
a aprovação do plano de manejo florestal ou sem a competente licença;
VIII– a posse ou comercialização de matéria-prima florestal originária de área não abrangida por
projeto de manejo florestal, aprovado pelo órgão estadual competente;
IX– a utilização, perseguição, mutilação, destruição, caça ou apanha dos animais de quaisquer
espécies, em qualquer fase de seu desenvolvimento e que vivam naturalmente fora do cativeiro,
bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais;
X– o comércio sob quaisquer formas, de espécimes da fauna silvestre, de seus produtos,
subprodutos e objetos, oriundos de sua caça, perseguição, mutilação, destruição ou apanha;
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XI – a pesca:
a) no período em que ocorram fenômenos migratórios para reprodução e nos período de
b)
c)
d)
e)
f)

desova, reprodução ou de defeso;
de espécies que devam ser preservadas ou indivíduos com manhos inferiores aos permitidos;
em quantidades superiores às permitidas;
em época e nos locais interditados;
à jusante e à montante nas proximidades de barragens , cachoeiras, corredeiras e escadas de
peixes, nas condições e termos das normas regulamentares;
pelo sistema de arrasto e do lance, nas águas de domínio do Estado;

XII– a pesca, mediante a utilização:
a)
b)
c)
d)

de explosivos ou de substâncias que, em contato com a água produzam efeito semelhante;
de ervas ou substâncias tóxicas de qualquer natureza;
de aparelhos, petrechos, técnicas, processos e métodos não permitidos;
de petrechos cujo comprimento ultrapasse 1/3 (um terço) do ambiente aquático;

XVIII– o transporte, a comercialização, o beneficiamento, a industrialização e o armazenamento, de
espécimes provenientes da pesca proibida;
XIV– a introdução nos corpos d'água de domínio público existentes no Estado, de espécies exóticas
da fauna aquática, sem prévia autorização do órgão de meio ambiente;
XV– o lançamento de efluentes e esgotos urbanos e industriais sem o devido tratamento, em
qualquer corpo d'água;
XVI– o uso do mercúrio nos cursos d'água, bem como a entrada, montagem e funcionamento de
balsas e dragas escariantes no Estado para o exercício de atividades minerarias;
XVII– ferir, matar ou capturar, por quaisquer meios, nas Unidades de
Conservação, exemplares de espécies consideradas raras da biota regional;
XVIII– causar degradação ambiental nas Unidades de Conservação;
XIX– causar poluição de qualquer natureza, que provoque mortandade de mamíferos, aves, répteis,
anfíbios ou peixes;
XX– utilizar, aplicar, comercializar, manipular ou armazenar pesticidas, raticidas, fungicidas,
inseticidas, agroquímicos e outros congêneres, pondo em risco à saúde ambiental, individual ou
coletiva, em virtude de uso inadequado ou inobservância das normas legais, regulamentares ou
técnicas, aprovadas pelos órgãos competentes ou em desacordo com os receituários e registros
pertinentes;
XXI– dar início, de qualquer modo, ou efetuar parcelamento do solo sem aprovação dos órgãos
competentes ou em desacordo com a mesma ou com inobservância das normas ou diretrizes
pertinentes;
XXII– descumprir, total ou parcialmente, as determinações técnicas emanadas do órgão estadual de meio ambiente ou do Conselho Estadual de Meio Ambiente –
COEMA.
§1º - Responde pela infração quem a cometer ou de qualquer modo concorrer
para a sua prática, ou dela se beneficiar.
§2º - Quando a mesma infração for prevista em mais de um dispositivo legal, prevalecerá
o
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enquadramento na hipótese mais específica, abandonando-se a mais genérica.

§3º - Pela infração cometida por menores ou outros incapazes responderão
seus representantes legais, nos termos da lei civil.
SUBSEÇÃO II - DAS PENALIDADES
Art. 17 – Sem prejuízo das sanções cíveis e penais cabíveis, as infrações serão punidas, isoladas ou
cumulativamente, com as seguintes penalidades:
I– advertência por escrito.
II– multa de R$ 50,00 (cinqüenta reais) a R$ 50.000,00 (cinqüenta milhões de reais);
III– interdição temporária ou definitiva;
IV– apreensão;
V – embargo;
VI– demolição;
VII– perda ou suspensão de financiamentos, incentivos e benefícios fiscais.
§1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado,
independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio
ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
§2º - Responde solidariamente pelos danos ou degradações ambientais, quem impedir ou dificultar
as ações de controle, fiscalização e monitoramento, sem prejuízo de outras penalidades pecuniárias.
§3º - O servidor público que dolosamente concorra para a prática de infração às disposições da Lei
Complementar n.º 005, de 18/08/94, deste Regulamento, ou que facilite o seu cometimento, fica
sujeito às cominações administrativas e penais cabíveis, sem prejuízo da obrigação solidária com o
autor, de reparar o dano ambiental a que der causa.
CAPÍTULO III - DA GRADAÇÃO DA PENA
Art. 18 – Para imposição e gradação da penalidade, o agente público, observará:
I– o grau de desconformidade em relação às normas legais, regulamentares e medidas diretivas;
II– a gravidade do fato, tendo em vista suas conseqüências para o meio ambiente e a saúde pública;
III– as circunstâncias atenuantes e agravantes;
IV– os antecedentes do infrator, quanto às normas ambientais.
Art. 19 – Compete ao agente público, quando por ocasião da lavratura do Auto de Infração:
I– determinar a pena ou as penas aplicáveis ao autor;
II– fixar, dentro dos limites deste regulamento, a quantidade da pena aplicável.
CAPÍTULO IV - DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES
SUBSEÇÃO I - DAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES
Art. 20 – São circunstâncias atenuantes:
I– o menor grau de compreensão e escolaridade do infrator;
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II– arrependimento eficaz do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano ou limitação
da degradação ambiental causada;
III– comunicação prévia às autoridades competentes, do perigo iminente de degradação ambiental;
IV– colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle ambiental;
V– acidente sem dolo;
VI– ser o infrator primário e a infração ambiental não causar significativa degradação ambiental.
SUBSEÇÃO II - DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES
Art. 21 – São circunstâncias agravantes:
I– a reincidência;
II– a maior extensão da degradação ambiental;
III – o dolo comprovado;
IV– a ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;
V– a infração ter ocorrido em zona urbana; VI – danos permanentes à
saúde pública;
VII– a infração atingir áreas sob proteção legal;
VIII– o emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais;
IX – impedir, causar dificuldade ou embargo à fiscalização;
X– utilizar-se da condição de agente público para prática da infração;
XI– tentativa de se eximir de responsabilidade atribuindo-a a outrem;
XII– ação sobre espécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção;
XIII– culpa externada através de negligência, imperícia e imprudência;
XIV– constatação de desinteresse do infrator na adoção de medidas que visem mitigar os efeitos
degradadores;
XV– ausência de comunicação do dano à autoridade ambiental; XVI – poluição de grande porte ou
dano real significativo; XVII – prestar informações falsas;
XVIII– cometer a infração no período de defeso ou durante a noite;
XIX– o dano ambiental ou sua potencialidade, causado por empreendimento
que recebeu financiamento do poder Público.
SUBSEÇÃO III - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 22 – Caracteriza-se a reincidência, quando o infrator cometer nova infração, após já haver
esgotado todos os recursos à decisão que o condenou administrativamente.
Parágrafo único – Não será caracterizada a reincidência se entre à infração
cometida e a anterior houver decorrido o prazo de 3 (três) anos.
Art. 23 – Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a pena
será cominada em razão das que sejam preponderantes.
Parágrafo único – A circunstância agravante não incidirá sobre a infração ambiental quando se
constituir na própria infração capitulada neste Regulamento.
CAPÍTULO V
DA ADVERTÊNCIA
Art. 24 – A pena de advertência será aplicada por escrito, aos infratores primários, quando
não haja
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perigo iminente à saúde pública, em infração classificada como leve, sem agravantes.

Parágrafo único – Aplicada à advertência será fixado prazo para correção das irregularidades
apontadas.
Art. 25 – A critério da autoridade competente o prazo a que se refere o artigo anterior poderá ser
prorrogado uma única vez e por igual período.
§1º – O autuado deverá requerer a prorrogação mediante solicitação fundamentada e dentro do
prazo fixado para a correção da irregularidade.
§2º – Esgotado o prazo sem a correção da irregularidade ser-lhe-á aplicada multa diária até a efetiva
correção, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.
Art. 26 – Considera-se primário aquele que pratica a infração pela primeira
vez.
CAPÍTULO VI - DA MULTA SIMPLES E DIÁRIA
SUBSEÇÂO I - DA MULTA SIMPLES
Art. 27 – Na aplicação das multas a pessoas jurídicas, serão observados os
valores e classificações seguintes:
I– Microempresas e Empresas de Pequeno Porte: Infrações leves: de R$ 50,00 a R$ 500,00
Infrações graves: de R$ 501,00 a R$ 5.000,00 Infrações gravíssimas: de R$ 5.001,00 a R$ 25.000,00
II– Empresas de Médio Porte:
Infrações leves: de R$ 500,00 a R$ 5.000,00
Infrações graves: de R$ 5.001,00 a R$ 25.000,00
Infrações gravíssimas: de R$ 25.001,00 a R$ 100.000,00
III– Empresas de Grande Porte:
Infrações leves: de R$ 500,00 a R$ 20.000,00
Infrações graves: de R$ 100.000,00 a R$ 1.000.000.000,00 Infrações gravíssimas: de R$
1.000.000,00 a R$ 5.000.000,00
IV– Empresas de Porte Excepcional:
Infrações leves: de R$ 500,00 a R$ 50.000,00
Infrações graves: de R$ 1.000.000,00 a R$ 5.000.000,00
Infrações gravíssimas: de R$ 5.000.000,00 a R$ 50.000.000,00
§1º – Em caso de reincidência a multa será aplicada pelo valor correspondente ao dobro da multa
anterior aplicada.
§2º – Para definição do porte da empresa será tomado como referência o previsto no Anexo I deste
decreto, assim como, o previsto no órgão oficial competente.
Art. 28 – Na aplicação das multas a Pessoas Físicas, serão observados os valores e classificações
seguintes:
I– Pessoas Físicas isentas de Declaração de Imposto de Renda: Infrações leves: de R$ 50,00 a R$
500,00
Infrações graves: de R$ 501,00 a R$ 1.250,00
Infrações gravíssimas: de R$ 1.251,00 a R$ 2.000,00
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II– Pessoas Físicas cuja declaração de bens não ultrapasse R$ 200.000,00:
Infrações leves: de R$ 50,00 a R$ 500,00
Infrações graves: de R$ 501,00 a R$ 5.000,00
Infrações gravíssimas: de R$ 5.001,00 a R$ 25.000,00
III– Pessoas Físicas cuja declaração de bens não ultrapasse R$ 1.000.000,00: Infrações leves: de R$
50,00 a R$ 500,00
Infrações graves: de R$ 501,00 a R$ 25.000,00
Infrações gravíssimas: de R$ 25.000,00 a R$ 125.000,00
IV– Pessoas físicas cuja declaração de bens ultrapasse R$ 1.000.000,00: Infrações leves: de R$ 50,00
a R$ 2.000,00
Infrações graves: de R$ 2.001,00 a R$ 50.000,00
Infrações gravíssimas: de R$ 50.001,00 a R$ 1.000.000,00
Art. 29 – Poderá ser concedido prazo para a correção da irregularidade que der causa à multa.
§1º – O prazo concedido poderá ser dilatado, desde que o requerimento para tal, esteja devidamente
fundamentado pelo infrator, antes do vencimento do prazo de que trata o caput deste artigo.
§2º – Corrigida a irregularidade dentro do prazo fixado, a multa será reduzida na proporção prevista
no art. 34 deste Regulamento.
Art. 30 – Não sendo sanada a irregularidade dentro do prazo estipulado ou prorrogado, sem prejuízo
da multa simples anteriormente aplicada, será aplicada multa diária, de acordo com o disposto no
art. 31 deste regulamento.
SUBSEÇÂO II - DA MULTA DIÁRIA
Art. 31 – Na hipótese de infração continuada poderá ser imposta multa diária de R$ 50,00 a R$
100.000,00 sem prejuízo da multa de que falam os Arts. 17, 27 e 28.
Parágrafo único – Considera-se em infração continuada aquele que:
I– permanecer na ação ou omissão inicialmente punida;
II– estando em operação, não estiver provido ou não utilizar-se dos meios adequados para evitar o
dano ou a degradação dos recursos ambientais;
III– estiver instalado ou funcionando sem as necessárias licenças;
IV– descumprir norma legal, regulamentar, resolução, instrução normativa ou portaria.
Art. 32 – A multa diária cessará quando corrigida a irregularidade, porém, não ultrapassará o período
de trinta (trinta) dias.
Parágrafo único – Persistindo a infração após o período referido neste artigo, poderá haver nova
imposição de multa diária, sem prejuízo de outras penalidades.
Art. 33 – A aplicação da multa diária será suspensa a partir da comunicação escrita do infrator de
que foram tomadas as providências exigidas.
§1º – O efeito suspensivo de que trata este artigo cessará se verificada a inveracidade da
comunicação.
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§2º – Após a comunicação será feita inspeção por agentes do órgão de meio ambiente, retroagindo
o termo final de aplicação da penalidade à data da comunicação.
Art. 34 – A multa diária incidirá durante o período de 30 (trinta) dias corridos,
contados da data de sua imposição, salvo se antes cessar o cometimento da infração.
SUBSEÇÂO III - DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS MULTAS
Art. 35 – As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, nas condições aceitas
e aprovadas pela autoridade competente, se obrigar, mediante Termo de Ajustamento de Conduta
Ambiental, à adoção de medidas específicas para cessar e corrigir a degradação ambiental.
§1º – Cumpridas as obrigações escritas assumidas pelo infrator, a multa terá uma redução de até
90% de seu valor, na seguinte proporção:
I– em se tratando de infração de natureza leve, em até 90% (noventa por cento);
II– em se tratando de infração de natureza grave, em até 70% (setenta por cento);
III– em se tratando de infração de natureza gravíssima, em até 50% (cinqüenta por cento).
§2º – Cessará a redução com o conseqüente pagamento integral da multa se a execução das
medidas ou o seu cronograma não forem cumpridos rigorosamente, conforme previsto no termo
de ajustamento.
SUBSEÇÂO IV - DO RECOLHIMENTO DAS MULTAS
Art. 36 – As multas deverão ser recolhidas pelo infrator, dentro do prazo de 30
dias contados a partir:
I– do primeiro dia útil após o término do prazo para apresentar defesa, sem que esta tenha sido
interposta;
II– do primeiro dia útil após o término do prazo para recurso administrativo, sem que este tenha
sido interposto;
III– da ciência de decisão administrativa incorrigível.
§1º – Não sendo a multa recolhida no prazo estipulado os autos serão encaminhados à
Procuradoria da Fazenda (ou a Procuradoria Geral do Estado) para inscrição em dívida ativa e
posterior cobrança judicial.
§2º - Os débitos relativos às multas impostas e não recolhidas no prazo regulamentar, ficarão
sujeitos ao acréscimo de 20% quando inscritos para cobrança executiva.
Art. 37 – As multas serão recolhidas em conta bancária especial, em banco oficial autorizado da
praça de Macapá, cujos valores serão destinados às ações do meio ambiente no Estado, até que seja
regulamentado o Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente – FERMA.

CAPÍTULO VII - DA INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA OU DEFINITIVA
Art. 38 – A interdição, temporária ou definitiva, será imposta nos casos de:
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I– perigo iminente à saúde pública ou ao meio ambiente;
II– infração continuada, nos termos do art.30 deste Regulamento, a critério da autoridade
competente;
III– reincidência.
§1º – Poderá ser imposta penalidade de interdição, temporária ou definitiva, desde a primeira
infração, objetivando a recuperação e regeneração do meio ambiente degradado.
§2º - As penalidades referidas neste artigo serão mantidas enquanto permanecerem os efeitos que
originaram a sua imposição.
Art. 39 – A interdição cessará quando cumpridas, dentro do prazo, as determinações impostas no
Auto de Infração.
Art. 40 – A interdição definitiva será aplicada quando:
I– não houver possibilidade ou disposição do infrator em fazer cessar o perigo iminente à vida
humana ou à saúde pública, através da adoção de medidas corretivas, dentro do prazo fixado pelo
órgão de meio ambiente;
II– a atividade e/ou empreendimento desenvolvido pelo infrator for permanentemente nocivo à
saúde ou ao meio ambiente ou estiver instalado em local inadequado, contrariando a legislação
ambiental, este Regulamento, o Código de Posturas do Município ou qualquer outra legislação
específica.
Art. 41 – A imposição da penalidade de interdição, temporária ou definitiva, importa na suspensão
ou na cassação da licença ou autorização.
Art. 42 – No caso de resistência, a execução das penalidades previstas neste
capítulo será efetuada com requisição de força policial civil ou militar.
Art. 43 – O infrator será o único responsável pelas conseqüências da aplicação das penalidades
referidas no artigo anterior, não cabendo ao órgão ou entidade estadual de meio ambiente
pagamento de qualquer indenização.
Parágrafo único – todos os custos e despesas decorrentes da aplicação das penalidades correrão
por conta do infrator.
Art. 44 – O órgão de meio ambiente estabelecerá, através de ato normativo próprio, procedimentos
administrativos para a imposição da penalidade de interdição.
CAPÍTULO VIII - DA APREENSÃO
Art. 45 – Os materiais, instrumentos, animais e vegetais, bem como os produtos deles originados,
cuja utilização, guarda, transporte ou comercialização seja proibida, poderão ser apreendidos e
destinados a órgãos ou entidades públicas, destruídos, ou devolvidos ao meio ambiente.
§1º – Toda apreensão de produtos considerados perecíveis deverá ser seguida de imediata doação
ou destruição, ou sendo o caso, de devolução ao meio ambiente, a critério da autoridade
competente, que deverá motivar a decisão.
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§2º - No caso de doação esta será feita prioritariamente a entidades filantrópicas ou reconhecidas
de utilidade pública.
§3º – Os materiais doados após a apreensão não poderão ser comercializados.
Art. 46 – Os equipamentos utilizados para a prática da infração poderão ser devolvidos ao infrator,
desde que repare os danos causados e cumpra as penalidades impostas, no que couber.
CAPÍTULO IX - DO EMBARGO
Art. 47 – A penalidade de embargo poderá ser aplicada em caso de obras ou construções executadas
sem as necessárias licenças ou em desacordo com estas.
Art. 48 – O embargo de obra poderá ser temporário ou definitivo.
Parágrafo único – O embargo temporário implicará, para ser levantado, na adoção de medidas
corretivas que, após adotadas, possibilitem o prosseguimento da obra sem qualquer risco de dano
ambiental.
Art. 49 – No caso de resistência, a execução das penalidades previstas neste
artigo será efetuada com requisição de força policial.
Art. 50 – O infrator será o único responsável pelas conseqüências da aplicação das penalidades
previstas, não cabendo ao órgão de meio ambiente pagamento de qualquer indenização.
CAPÍTULO X - DA DEMOLIÇÃO
Art. 51 - A penalidade de demolição de construção será aplicável, quando a construção
propriamente dita causar dano ambiental, sendo necessária sua demolição para evita-lo, ou quando
as penalidades de interdição ou embargo se revelarem insuficientes.
§1º – A penalidade de demolição será ordenada após a decisão administrativa condenatória
irrecorrível.
§2º - No caso de resistência, a execução da penalidade será efetuada com requisição de força
policial.
CAPÍTULO XI - DA PERDA OU SUSPENSÃO DE FINACIAMENTOS E BENEFÍCIOS FISCAIS
Art. 52 – O ato declaratório da perda ou suspensão de financiamentos, incentivos e benefícios fiscais,
será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que os concede, após indicação da
autoridade ambiental, quando:
I– a atividade ou o empreendimento estiver operando sem a competente licença;
II– deixar de ser pago o débito oriundo da aplicação de multa;
III – ocorrer à interdição ou embargo;
IV– a conduta do infrator ocasionar sensíveis alterações no meio ambiente, à saúde pública e a vida
humana.
Parágrafo único – A autoridade ambiental gestionará junto às autoridades federais, municipais e
entidades privadas, visando à aplicação de medidas similares.
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TÍTULO II - DA APURAÇÃO DAS INFRAÇÕES
CAPÍTULO I - DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 53 – As infrações à legislação ambiental praticadas por pessoas físicas ou jurídicas, serão
apuradas através de processo administrativo, observados o rito e prazos estabelecidos neste
regulamento, assegurados ao infrator a ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos
admitidos em direito.
Parágrafo único – O processo administrativo tem início com a lavratura do auto de Infração ou por
determinação da autoridade ambiental para a averiguação de fatos.
Art. 54 - As pessoas, físicas ou jurídicas, poderão ser notificadas para prestar informações ou
esclarecimentos perante o órgão ou entidade estadual de meio ambiente.
CAPÍTULO II - DO AUTO DE INFRAÇÃO
Art. 55 – Constatada a irregularidade, por qualquer meio idôneo, será lavrado Auto de Infração, pela
autoridade ambiental ou pelos seus agentes.
Parágrafo único – Lavrado o Auto de Infração será sempre instaurado o
processo administrativo.
Art. 56 – O Auto de Infração será expedido com assinatura de 2 (dois) fiscais e
em 3 (três) vias, com a seguinte destinação:
I– a primeira via ao infrator;
II– a segunda via, à formação do processo administrativo;
III– a terceira via, à diretoria responsável pelo controle ambiental.
Art. 57 – O Autuado tomará conhecimento do Auto de Infração:
I– pessoalmente ou por seu representante legal, quando se tratar de pessoa
física;
II– por intermédio de seu sócio, gerente, administrador, preposto, funcionário
ou representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica;
III– pelo correio, com prova de recebimento, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos
incisos anteriores ou por qualquer motivo, como a recusa em receber e passar recibo do Auto de
Infração;
IV– por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos anteriores, ou estando
o destinatário em lugar incerto ou não sabido.
Art. 58 – Ocorrendo qualquer das circunstâncias previstas no inciso III do artigo anterior, o agente
do órgão de meio ambiente lavrará certidão circunstanciada e providenciará a remessa do Auto de
Infração pelo correio.
§1º – A ciência do Auto de Infração pelo correio considera-se feita na data de
entrega da carta no endereço do infrator; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez)
dias após a entrega da carta à agência postal.
§2º – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da
entrega da carta à agência postal, a ciência do Auto de Infração será feita por edital.
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Art. 59 – Não sendo possível a entrega pessoal ou pelo correio do Auto de Infração o autuado dele
tomará conhecimento por edital afixado na sede do órgão de meio ambiente e publicado uma única
vez no Diário Oficial do Estado e em periódico de grande circulação, às expensas do infrator,
iniciando-se a contagem dos prazos a partir do 10º (décimo) dia após a sua publicação.
Art. 60 – O Auto de Infração, a ser preenchido de forma clara e legível, sem rasuras, emendas, borrões
ou espaços em branco, deve conter:
I– nome do infrator, seu domicílio e residência ou sua sede, bem
como os demais elementos necessários à sua qualificação e
identificação;
II– local, data e hora da infração;
III– descrição do fato;
IV– os dispositivos legais ou regulamentares infringidos;
V– penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição;
VI– prazo para o recolhimento da multa ou apresentação de defesa administrativa;
VII– assinatura do agente ou dos integrantes da equipe técnica.
§1º – As omissões ou incorreções na lavratura do auto de Infração não acarretarão sua nulidade,
quando constarem do processo administrativo os elementos necessários à determinação da
infração, do infrator e a ciência da autuação.
§2º – No caso de apreensão deverão constar do auto de Infração à natureza do produto, quantidade,
nome e/ou marca, procedência e local onde ficará depositado o bem, além da identificação do
depositário.
§3º – O Auto de Infração conterá, se for o caso, recomendações emergenciais a serem adotadas,
sem prejuízo da apuração de infração eventualmente constatada e de determinação posterior de
medidas adicionais que se façam necessárias.
CAPÍTULO III - DA NOTIFICAÇÃO
Art. 61 – A Notificação é o documento formal para comunicar aos destinatários as informações,
convocações, requisições, solicitações, despachos e decisões do órgão de meio ambiente.
Parágrafo único – A notificação poderá ser expedida pela autoridade ambiental ou pelos seus agentes.
Art. 62 – A notificação será expedida em duas vias, ficando a segunda anexada
aos autos.
Art. 63 – A notificação será expedida em duas vias, devendo conter:
I– o nome exato da pessoa, física ou jurídica, notificada;
II– descrição sucinta do fato que a motivou;
III– indicação do dispositivo legal ou regulamentar em que se fundamenta;
IV– prazo para o cumprimento da requisição, solicitação ou outra exigência;
V – local e data da expedição;
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VI– assinatura da autoridade administrativa ou dos seus agentes.
Art. 64 – As pessoas, físicas ou jurídicas, serão notificadas:
I– pessoalmente ou por seu representante legal, quando se tratar de pessoa
física;
II– por intermédio de seu sócio, gerente, administrador, preposto, funcionário ou representante
legal, quando se tratar de pessoa jurídica;
III– pelo correio, com prova de recebimento, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos
incisos anteriores ou por qualquer motivo, como a recusa em receber e passar recibo da Notificação;
IV– por edital, quando resultarem improfícuos os meios referidos nos incisos
anteriores, ou estando o destinatário em lugar incerto ou não sabido.
Art. 65 – Ocorrendo qualquer das circunstâncias previstas no inciso III do artigo anterior, o agente
do órgão de meio ambiente lavrará certidão circunstanciada e providenciará a remessa da
Notificação pelo correio.
§1º – A ciência da Notificação pelo correio considera-se feita na data da
entrega da carta no endereço do infrator; ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez)
dias após a entrega da carta à agência postal.
§2º – Se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da
entrega da carta à agência postal, a ciência da Notificação será feita por edital.
Art. 59 – Não sendo possível a entrega pessoal ou pelo correio da Notificação o notificado dela
tomará conhecimento por edital afixado na sede do órgão de meio ambiente e publicado uma única
vez no Diário Oficial do Estado e em periódico de grande circulação, às expensas do infrator,
iniciando-se a contagem dos prazos a partir do 10º (décimo) dia após a sua publicação.
CAPÍTULO IV - DA FORMAÇÃO DO PROCESSO
Art. 67 – O processo administrativo será formado pelas seguintes peças:
I– segunda via do Auto de Infração;
II– laudo técnico ou outro documento idôneo e documentos que o acompanham;
III– defesa escrita, se houver, e documentos apresentados pela parte infratora; IV – manifestação
técnica;
V– manifestação do setor jurídico;
VI– decisão da autoridade ambiental;
VII– as notificações pertinentes;
VIII – outros documentos indispensáveis à apuração e julgamento do processo.
Parágrafo único – O processo será organizado em ordem cronológica e terá
suas folhas numeradas e rubricadas.
CAPÍTULO V - DA DEFESA
Art. 68 – O autuado poderá oferecer defesa escrita impugnando o Auto de Infração, no prazo de 10
(dez) dias contados de sua ciência, podendo produzir as provas que julgar necessárias, assegurandose-lhe vista do processo na repartição.
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Art. 69 – A defesa escrita mencionará:
I– a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II– a qualificação do autuado;
III– os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
IV– as diligências que o autuado pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem.
§1º – É assegurado ao autuado o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio
de procurador, devidamente habilitado, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando
se tratar de prova pericial.
§2º – Pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para
o esclarecimento dos fatos, serão indeferidos, bem como o pedido de prova pericial, quando a
comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito.
§3º – As despesas decorrentes de provas que necessitem de análises laboratoriais e periciais serão
realizadas às expensas do infrator.
§4º – Não serão conhecidas as defesas administrativas desacompanhadas do comprovante de
pagamento da taxa de expediente.
Art. 70 – A defesa administrativa poderá ser encaminhada por via postal, com aviso de recebimento
e deverá dar entrada no órgão de meio ambiente, dentro dos prazo fixados neste Regulamento,
valendo para esse efeito o comprovante de recebimento do correio.
Art. 71 – Apresentada ou não a defesa escrita pelo autuado será aberta vista aos agentes da
autoridade ambiental responsáveis pela lavratura do Auto de Infração, para manifestação e juntada
de documentos pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 72 – Após a manifestação de que trata o artigo anterior os autos serão encaminhados ao setor
jurídico para prosseguimento e complementação da instrução processual.
§1º – Terminada a instrução será aberta vista do processo ao autuado para, no prazo de 5 (cinco)
dias, oferecer suas alegações finais.
§2º – Apresentada às alegações finais do autuado, o setor jurídico emitirá, no prazo de 10 (dez) dias,
parecer conclusivo, encaminhando em seguida os autos para decisão da autoridade ambiental.
Art. 73 – Verificada a existência de vício insanável, o setor jurídico do órgão de meio ambiente,
através de parecer conclusivo, proporá a autoridade ambiental à nulidade total ou parcial do
processo.
CAPÍTULO VI - DO JULGAMENTO
Art. 74 – No prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do processo, a autoridade ambiental
julgadora proferirá a sua decisão.
Art. 75 – A autoridade ambiental no seu julgamento poderá, motivadamente, agravar a penalidade,
abrandá-la ou isentar o autuado.
Art. 76 – Verificada a existência de vício insanável a autoridade ambiental, antes do julgamento,
determinará a repetição dos atos.
Art. 77 – O julgamento fora do prazo não implica em nulidade do processo.
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Art. 78 – Quando a infração for capitulada como crime, a autoridade ambiental fará a remessa das
peças informativas ou do processo administrativo ao Ministério Público, para as providências que
este julgar cabíveis, ficando traslado na repartição ambiental, sob pena de incorrer a autoridade ou
funcionário responsável em falta disciplinar grave, sem prejuízos das sanções penais aplicáveis ao
caso.
Art. 79 – As decisões da autoridade ambiental deverão ser publicadas no Diário Oficial do Estado.
CAPÍTULO VII - DO RECURSO
Art. 80 – Da decisão da autoridade ambiental caberá recurso para o Conselho Estadual de Meio
Ambiente – COEMA, no prazo de 10 dias (dez) dias contados da data da publicação da decisão no
Diário Oficial do Estado.
Art. 81 – Somente será conhecido o Recurso de que trata o artigo anterior quando interposto no
prazo e acompanhado do comprovante de recolhimento da taxa de expediente.
Art. 82 – Os recursos não terão efeito suspensivo.
Art. 83 – A decisão do Conselho Estadual de Meio Ambiente – COEMA é definitiva sendo irrecorrível
no âmbito administrativo.
TÍTULO III - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 84 – O órgão ambiental poderá celebrar convênios com entidades não governamentais para
execução de ações relativas à conservação e preservação dos recursos ambientais.
Art. 85 – Além das penalidades que lhe forem impostas, o infrator será responsável pelo
ressarcimento à Administração Pública do Estado das despesas que esta vier a fazer em caso de
perigo iminente à saúde pública e ao meio ambiente, como obras ou serviços para:
I– remover resíduos poluentes;
II– restaurar ou recuperar o meio ambiente;
III– demolir obras de construções executadas sem licença ambiental ou em desacordo com a licença;
IV– recuperar ou restaurar bens públicos afetados pela poluição ou degradação.
Art. 86 – O órgão de meio ambiente, no exercício de seu regular poder de polícia, poderá executar
imediatamente as penalidades administrativas de interdição, apreensão ou embargo, sem prejuízo
das defesas e recursos administrativos a serem propostos pelo infrator, após despacho
fundamentado da autoridade competente, diante de risco irreparável ou de difícil reparação à saúde
pública, à vida humana ou ao meio ambiente.
Art. 87 – As eventuais omissões verificadas neste Regulamento poderão ser supridas por ato
normativo do órgão estadual de meio ambiente.
Parágrafo único – Através de ato normativo de sua competência o órgão estadual de meio
ambiente normatizará os procedimentos previstos neste regulamento.
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Art. 88 – Da contagem dos prazos estabelecidos neste Regulamento, excluirse-á o dia do início e
incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil
subseqüente, se recair em feriado ou em dia sem expediente.
Art. 89 – A indenização pelos danos causados ao meio ambiente regula-se pelo disposto na Lei
nº7347, de 24/07/85, que disciplina ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao
meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e
paisagístico.
Art. 90 – Os formulários necessários à fiel execução da Lei Complementar que instituiu o Código de
Proteção Ambiental do Estado e deste Regulamento serão confeccionados pelo órgão estadual de
meio ambiente, aprovados por ato normativo de seu dirigente e publicados no Diário Oficial do
Estado.
Art. 91 – O órgão estadual de meio ambiente poderá firmar termo de ajustamento de conduta
ambiental com pessoas físicas ou jurídicas a fim de garantir a execução das ações de promoção,
proteção, conservação, preservação, recuperação, restauração, controle, monitoramento,
fiscalização e melhoria da qualidade ambiental, na fase contenciosa ou não do processo
administrativo.
Parágrafo único – O órgão estadual de meio ambiente disciplinará a utilização e conteúdo do
termo de ajustamento de Conduta Ambiental que, no mínimo, deverá conter a qualificação das
partes, condições a serem cumpridas e respectivos prazos, com as correspondentes sanções por
descumprimento dos prazos e obrigações, independentemente de outras medidas legais cabíveis.
Art. 92 – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Macapá, 17 de novembro de 1998.
JOÃO ALBERTO RODRIGUES CAPIBERIBE GOVERNADOR
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DECRETO Nº 2894 DE 03 DE AGOSTO DE 2018
Dispõe sobre a regulamentação do Programa Tesouro Verde - Amapá, instituído pela
Lei Estadual nº 2.353/2018.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo
art. 119, inciso VIII, da Constituição do Estado do Amapá, tendo em vista o contido no
Processo - Protocolo Geral nº 28730.0096442018-0, e
Considerando as disposições da Lei Estadual nº 2.353, de 21 de junho de 2018;
Considerando a necessidade de regulamentar a criação de demandas para a construção
de um mercado que viabilize a conservação de florestas nativas,
Decreta:Art. 1º O Programa Tesouro Verde - Amapá tem como objetivo estimular a
expansão da base econômica do Estado em consonância com a dinâmica da economia
verde, baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e busca pela inclusão
social, por meio da operacionalização e registro de instrumentos representativos dos
ativos de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de
florestas nativas.
Art. 2º Define-se como instrumento no âmbito do Programa Tesouro Verde - Amapá a
plataforma eletrônica de negociação de ativos de conservação e ampliação de
vegetação nativa, o sistema de 'Cotas de Retribuição Socioambiental - CRS', os ativos
de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de
floresta/vegetação nativa e o Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá,
conforme modelo aprovado no Anexo Único deste Decreto.
Art. 3º Para efeito do Programa Tesouro Verde - Amapá, os Títulos e Certificados que
representam o ativo de natureza intangível correspondem àqueles:
I - originários do serviço ambiental prestado para conservação e ampliação de
vegetação nativa, verificado por certificadoras com atuação internacional e emitidos
por instituições encarregadas da guarda e conservação de documentos comprobatórios
da origem, com valoração e quantificação, e que atestam ao seu portador, a
propriedade do direito creditório, passível de negociação no mercado; e
II - produzidos em áreas de vegetação nativa, preservadas e conservadas nos termos
da Lei Federal nº 8.023/1990, art. 2º, inciso III, e do art. 3º, inciso XXVII, da Lei Federal
nº 12.651, de 25 de maio de 2012, devidamente verificados, validados, registrados e
custodiados como ativos de natureza econômica (Código Nacional de Atividade
Econômica - CNAE subclasse 0220-9/06), com seus devidos instrumentos de lastro de
origem.
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Art. 4º Os Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa poderão ser
utilizados pelas empresas públicas e privadas, pessoas jurídicas e físicas detentoras do
Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá, como lastro para a captação
de recursos originados de:
a) Fundos ambientais e sociais não reembolsáveis;
b) Fundos municipais, estaduais, federais e internacionais;

c) Bancos, instituições financeiras, agentes especiais e fundos de investimentos que
queiram utilizar os Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa;
d) outras instituições financeiras, observadas as diretrizes legais de finanças públicas e
privadas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 5º As empresas privadas, pessoas jurídicas e físicas detentoras do Selo
Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá, podem adquirir os Títulos e
Certificados de conservação de vegetação nativa para utilizá-los:
I - como colaterais para operações de financiamento e repactuação de dívida;
II - como colateral para participação de licitações, comum ou especial, nos termos da
Lei Federal nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004;
III - para se qualificarem em linhas de crédito/financiamentos e fomento diferenciadas;
IV - para obterem benefícios financeiros e/ou tributários;
V - como investimento para reserva de valor ou revenda;
VI - como instrumento de financiamento às exportações e projetos de infraestrutura,
especialmente os ligados à produção e distribuição de energia, dentre outras
possibilidades as descritas, por exemplo, no art. 1º da Lei Federal nº 10.179/2001;
VII - para cumprimento da Cota de Retribuição Socioambiental - CRS, estabelecida pelo
Estado;
VIII - para compensação da Pegada Ecológica;
IX - como mecanismo de compensação ambiental pela utilização de recursos naturais;
X - para cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias a serem estabelecidas
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou por regulamentações do Conselho
Estadual do Meio Ambiente;
XI - para o pagamento de multas ou contrapartidas ambientais;
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XII - para compensações de emissões certificadas de gases de efeito estufa, seja em
âmbito nacional ou internacional;
XIII - no caso de supressão de vegetação, utilizado como instrumento que garante a
recomposição e preservação de vegetação nativa, ou ainda, utilizado em áreas passíveis
de uso alternativo do solo, de vegetação nativa que abrigue espécie da flora ou da
fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial publicada pelos órgãos federais,
estaduais ou municipais;
XIV - para valorização das Marcas e para obterem ganhos de imagem decorrente do
mérito de apoiar iniciativas de Ética Ambiental (uso sustentável da terra e proteção da
vegetação nativa) e Responsabilidade Social (inclusão social e econômica de
comunidades rurais).
Art. 6º Empresas Públicas e demais entes públicos detentoras do Selo Sustentabilidade
reconhecido pelo Estado do Amapá, podem adquirir os Títulos e Certificados de
conservação de vegetação nativa para utilizá-los:
I - para cumprimento da Cota de Retribuição Socioambiental - CRS, estabelecida pelo
Estado;
II - como mecanismo de compensação ambiental pela utilização de recursos naturais;
III - para compensação da Pegada Ecológica;
IV - para cumprimento de medidas mitigatórias e compensatórias a serem estabelecidas
pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente ou por regulamentações do Conselho
Estadual do Meio Ambiente;
V - para compensações de emissões certificadas de gases de efeito estufa, seja em
âmbito nacional ou internacional;
VI - para o pagamento de multas ou contrapartidas ambientais;
VII - como instrumento de financiamento do déficit orçamentário do Estado, nele
incluído o refinanciamento da própria dívida, bem como ou para realização de
operações de crédito por antecipação de receita, respeitados a autorização concedida
e os limites fixados na Lei Orçamentária, ou em seus créditos adicionais;
VIII - como colaterais para operações de financiamento;
IX - pelo mérito de apoiar iniciativas de Ética Ambiental (uso sustentável da terra e
proteção de vegetação nativa) e Responsabilidade Social (inclusão social e econômica
de comunidades rurais).
Art. 7º O Sistema de Cota de Retribuição Socioambiental - CRS de que trata o art. 2º
deste Decreto, é o processo da quantificação de usos de recursos naturais e impactos
ambientais de determinado período a serem compensados com a equivalência em
conservação de vegetação nativa pelas diversas atividades desenvolvidas pela
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sociedade, seja por meio de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, atividades
culturais e de lazer, pelos Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa.
Art. 8º Para o cálculo da Cota de Retribuição Socioambiental - CRS, utilizam-se de
aplicativos em ambiente eletrônico de acesso público, que converte fatores de impacto
ambiental, a partir dos seguintes parâmetros:
I - total de m² (metros quadrados) de ocupação de imóvel;
II - consumo de água;
III - consumo de energia;
IV - consumo de combustíveis;
V - geração de resíduos;
VI - emissão de gases poluentes;
VII - consumo de lenha e utilização de outras fontes de energia; e
VIII - número de pessoas envolvidas em atividades produtivas ou eventos.
Parágrafo único. A calculadora para definição da Cota de Retribuição Socioambiental CRS está disponível na www.plataformatesouroverde/amapa.
Art. 9º A comercialização dos Certificados de conservação de vegetação nativa de
titularidade do Estado do Amapá não terá custos para o Estado do Amapá de qualquer
origem tais como custódia, liquidação, ou quaisquer outros constantes na Plataforma
Tesouro Verde.
Parágrafo único. O pagamento pela aquisição dos Certificados de conservação de
vegetação nativa de titularidade do Estado do Amapá, comercializados pela Plataforma
Tesouro Verde, será recolhido por DAR para este fim específico, com orientação de
transferência para conta indicada pela Secretaria de Estado da Fazenda do Amapá.
Art. 10. A emissão do Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá para o
comprador do Certificado de conservação de vegetação nativa somente será adquirido
por meio da Plataforma Tesouro Verde e sua homologação se dará:
I - após a verificação dos elementos e critérios do cumprimento da Compensação ou
Mitigação Ambiental, conforme calculadora da Pegada Ambiental;
II - recolhimento efetivo, via Documento de Arrecadação - DAR, do valor
correspondente aos Certificados Públicos do Estado do Amapá.
Art. 11. Define-se a Pegada Ecológica/Ambiental em função da área produtiva e
ecossistemas necessários para renovarem os recursos naturais e para assimilarem os
resíduos produzidos por uma dada população, sob um determinado estilo de vida, ao
desenvolverem suas atividades.
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Parágrafo único. A compensação da Pegada Ecológica/Ambiental equivale ao
cumprimento da Cota de Retribuição Socioambiental - CRS.
Art. 12. As Pessoas jurídicas e físicas que cumprirem a Cota de Retribuição
Socioambiental - CRS por meio da aquisição dos Títulos e Certificados de conservação
de vegetação nativa, obterão o Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do
Amapá, habilitando-se aos benefícios elencados nos arts. 5º e 6º deste Decreto.
Parágrafo único. O Selo Sustentabilidade para ser reconhecido pelo Estado do Amapá,
deverá atestar o cumprimento Cota de Retribuição Socioambiental - CRS de que trata
este Decreto, sendo que os impactos ambientais deverão ser calculados e compensados
anualmente.
Art. 13. A apresentação do Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá
poderá ser condição para que sejam emitidos alvarás e licenças de funcionamento, bem
como para acesso a programas de incentivos estaduais e captação de recursos públicos.
Art. 14. Para a promoção do desenvolvimento estadual sustentável, sem prejuízo da
seleção da proposta mais vantajosa para a administração, nas aquisições de bens e
serviços pelos órgãos estaduais vinculados à Administração Pública submetidos a
processos licitatórios, o Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Amapá,
inclusive de empresas que tenham sede em outras unidades da Federação, em
observância ao Decreto Federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012, que regulamenta art.
3º, da Lei Federal nº 8.666/1993, poderá ser estabelecido como:
I - critério de desempate, com previsão no respectivo edital;
II - condição para a contratação, especialmente nos casos de dispensa e inexigibilidade,
na forma do art. 5º, do Decreto Federal nº 7.746, de 05 de junho de 2012.
Art. 15. O Poder Executivo Estadual poderá aceitar como garantia, dentre outras, em
contratações, concessões e parcerias público privadas, a vinculação de instrumentos
originários da atividade de conservação e ampliação de vegetação nativa, adquiridos
ou homologados na plataforma.
Art. 16. Os certificados públicos decorrentes da execução do Programa Tesouro Verde
- Amapá, poderão ser alienados, dados em dação em pagamento, utilizados para captar
recursos, lastrear operações financeiras e dar garantias, obedecidas as normas de
finanças públicas estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 17. A comercialização dos títulos e certificados de que trata o art. 3º será realizada
em ambiente eletrônico por aplicativo disponível no sítio das unidades gestoras do
Estado do Amapá que possuírem demandas relacionadas ao Programa Tesouro Verde
- Amapá.
Art. 18. A receita pública efetivamente arrecadada na forma do art. 9º e art. 10 deste
Decreto, advinda da comercialização dos títulos e certificados, será destinada via
execução orçamentária, da seguinte forma:
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a) 15% (quinze por cento) para as unidades gestoras vinculadas à proteção e gestão do
meio ambiente, inclusive regularização fundiária;
b) 15% (quinze por cento) para criação de linhas de financiamento e fomento
relacionadas a atividades econômicas sustentáveis, a serem operacionalizadas através
da Agência de Fomento do Amapá - AFAP;
c) 10% (dez por cento) para as unidades gestoras que criarem demandas;
d) 10% (dez por cento) para regularização previdenciária dos regimes próprios de
previdência do Estado do Amapá;
e) 10% (dez por cento) para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação - P&DI, a serem
operacionalizadas através das unidades gestoras do Estado do Amapá afetas ao
desenvolvimento sustentável;
f) 10% (dez por cento) para a modernização da gestão fiscal e manutenção do Programa
Tesouro Verde - Amapá, a ser aplicado no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda;
g) 30% (trinta por cento) para programas relacionados aos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável - ODS.
Parágrafo único. A partir da efetiva arrecadação de que trata este artigo, as Secretarias
da Fazenda e do Planejamento adotarão as providências para a respectiva inclusão nos
instrumentos de planejamento do Estado do Amapá.
Art. 19. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá celebrar convênios ou termos de
cooperação com entes municipais para criação de demandas vinculadas ao Programa
Tesouro Verde - Amapá.
Parágrafo único. Os recursos advindos das demandas surgidas em decorrência da
cooperação prevista no caput deste artigo terão sua distribuição na forma da alínea "c"
do art. 18, a qual será destinada ao respectivo ente municipal.
Art. 20. A Secretaria de Estado da Fazenda poderá valer-se de instrumentos de
contratação, inclusive cooperação institucional, conforme o art. 4º, da Lei
Complementar Federal nº 140, de 8 de dezembro de 2011, para quantificar e
contabilizar os seus ativos intangíveis oriundos da atividade de conservação de
vegetação nativa de suas Unidades de Conservação.
Parágrafo único. Os Títulos e Certificados de conservação de vegetação nativa, gerados
a partir das Unidades de Conservação Estadual e demais áreas de preservação Estadual,
constituirão patrimônio a ser incorporado ao ativo intangível estadual.
Art. 21. O Programa Tesouro Verde - Amapá será coordenado pela Secretaria de Estado
da Fazenda, ficando seu titular autorizado a estabelecer normas e diretrizes
regulamentadoras, bem como substabelecer a execução, celebrar contratos, convênios,
termos de cooperação e outros atos necessários à sua plena execução
Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador

DECRETO Nº 4845 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Regulamenta a Lei nº 2.246, de 21 de novembro de 2017, que dispõe sobre produção,
comercialização, transporte, armazenamento e uso de agrotóxicos, seus componentes e afins no
Estado do Amapá e dá outras providências.
O Governador do Estado do Amapá, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 65,
inciso V, da Constituição Estadual, e tendo em vista a necessidade de regulamentação do disposto
na Lei nº 2.246 de 21 de novembro de 2017, e o contido no Processo nº 163.152066/2018,
Decreta:
CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º O uso, a produção, o consumo, o comércio, o armazenamento, o transporte, a fiscalização e
o destino final das embalagens de agrotóxicos e resíduos, seus componentes e afins, no território
do Estado do Amapá, reger-se-ão pela Lei nº 2.246 , de 21 de novembro de 2017, pela legislação
federal pertinente e pelo disposto no presente Decreto.
Art. 2º Compete à Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá - DIAGRO e às
Secretarias de Estado do Meio Ambiente e da Saúde, em suas áreas de competências, a fiscalização
do cumprimento da legislação estadual referente a agrotóxicos, resíduos, seus componentes e afins
no Estado do Amapá, bem como do que é determinado pela legislação federal vigente.
Art. 3º Para efeito deste Decreto considera-se:
I - agrotóxicos e afins - os produtos e os agentes de componentes físicos, químicos ou biológicos
destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e no beneficiamento dos produtos
agrícolas, nas pastagens, na produção de florestas nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e
ambientes urbanos, públicos ou privados, na sua limpeza e manutenção, hídricos e industriais, cuja
finalidade seja alterar a composição da flora ou fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres
vivos considerados nocivos, bem como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes,
dessecantes, estimulantes e inibidores de crescimento;
II - componentes - princípios ativos, produtos técnicos, suas matérias-primas, ingredientes inertes e
aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins;
III - ingrediente ativo ou princípio ativo - agente químico, físico ou biológico utilizado para conferir
eficácia aos agrotóxicos e afins;
IV - produto técnico - produto obtido diretamente da matéria prima por processo físico, químico ou
biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-misturas e cuja composição
contenha teor definido de ingrediente ativo e impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos
relacionados, tais como isômero;
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V - matéria prima - produto ou substância utilizado na obtenção de um ingrediente ativo ou de um
produto que o contenha por processo químico, físico ou biológico;
VI - ingrediente inerte - substância ou produto não ativo em relação à eficácia dos agrotóxicos e
afins, usado como veículo, diluente ou para conferir características próprias às formulações;
VII - aditivo - substância ou produto adicionado a agrotóxicos, componentes e afins, visando
melhorar sua ação, função, durabilidade, estabilidade e detecção ou para facilitar o processo de
produção;
VIII - agente biológico de controle - o organismo vivo, de ocorrência natural ou obtida por
manipulação genética, introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de atividades
biológicas de outro organismo vivo considerado nocivo;
IX - centro ou central de - estabelecimento mantido ou credenciado por um ou mais fabricantes e
registrantes, ou conjuntamente com comerciantes, destinado ao recebimento e armazenamento
provisório de embalagens vazias, ou contendo resíduos, de agrotóxicos e afins dos estabelecimentos
comerciais, dos postos de recebimento ou diretamente dos usuários;
X - posto de recebimento - estabelecimento mantido ou credenciado por um ou mais
estabelecimentos comerciais ou conjuntamente com os fabricantes, destinado a receber e
armazenar provisoriamente embalagens vazias, ou contendo resíduos, de agrotóxicos e afins
devolvidas pelos usuários;
XI - intervalo de segurança ou período de carência, na aplicação de agrotóxicos ou afins:
a) antes da colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a colheita;
b) pós-colheita: intervalo de tempo entre a última aplicação e a comercialização do produto tratado;
c) em pastagens: intervalo de tempo entre a última aplicação e o consumo do pasto;
d) em ambientes hídricos: intervalo de tempo entre a última aplicação e o reinício das atividades de
irrigação, dessedentação de animais, balneabilidade, consumo de alimentos provenientes do local e
captação para abastecimento público; e
e) em relação a culturas subseqüentes: intervalo de tempo transcorrido entre a última aplicação e o
plantio consecutivo de outra cultura.
XII - receita ou receituário agronômico: prescrição e orientação técnica para utilização de agrotóxico
ou afim, por profissional legalmente habilitado.
CAPÍTULO II - DO CADASTRAMENTO DO PRODUTO
Art. 4º Só serão admitidos no território do Estado do Amapá a produção, o transporte, o
armazenamento, a comercialização e o uso de agrotóxicos, seus componentes e afins, já registrados
no órgão federal competente.
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Art. 5º A produção, a comercialização, o uso, o consumo e o armazenamento no território do Amapá,
de agrotóxicos ou afins, está condicionado ao pedido de cadastramento do produto perante a
Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá - DIAGRO, que disponibilizará,
sempre que solicitado, às Secretarias de Estado da Saúde e do Meio Ambiente as informações
necessárias para as respectivas ações desses órgãos em suas competências.
Art. 6º A indústria importadora, produtora ou manipuladora de agrotóxicos e afins, postulante do
cadastramento do produto, apresentará obrigatoriamente, mediante requerimento dirigido ao
Diretor-Presidente da DIAGRO, os seguintes documentos:
I - cópia de Certificado de Registro do produto no MAPA;
II - cópia do Relatório Técnico aprovado pelo órgão federal competente;
III - cópia do modelo de rótulo e bula;
IV - registro da Empresa no Estado;
V - avaliação do potencial de periculosidade ambiental aprovado pelo IBAMA;
VI - cópia da ficha de informação de segurança de produto químico;
VII - requerimento dirigido à Presidência da DIAGRO, firmado pelo representante legal da empresa;
VIII - cópia do comprovante de pagamento da taxa de cadastro;
IX - declaração, firmada por responsável técnico, de não fitotoxicidade para as culturas nas doses
indicadas na bula, no caso dos produtos registrados por equivalência;
X - comprovação que é associado a órgão responsável pelo recolhimento e destinação final de
agrotóxicos.
§ 1º O cadastramento junto a DIAGRO terá validade de 01 (um) ano, a partir da data do
cadastramento, sendo automaticamente cancelado quando do vencimento ou do registro do
produto no órgão federal equivalente.
§ 2º Os produtos domissanitários deverão ser cadastrados pela Secretaria de Estado da Saúde do
Estado do Amapá e os procedimentos inerentes serão estabelecidos em ato próprio.
§ 3º Em caso de dúvida sobre a nocividade ambiental e toxicológica do produto, a DIAGRO, ouvidos
os órgãos competentes da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria de Estado do Meio
Ambiente, poderá requisitar dos órgãos públicos ou privados informações ou pesquisas adicionais,
a serem custeadas pelo requerente do cadastro, com parecer final do Conselho Estadual de
Agrotóxicos.
§ 4º A empresa produtora, manipuladora e importadora deverá fornecer método e padrão analítico
do produto, quando solicitada pela DIAGRO, que poderá determinar exames laboratoriais a
expensas do requerente do cadastro.
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§ 5º O cancelamento do registro do produto junto ao Ministério da Agricultura acarreta o
cancelamento ex-officio do cadastramento existente perante a DIAGRO ou o arquivamento do
pedido de cadastramento.
§ 6º O procedimento de cadastramento do produto obedecerá a essa norma e a procedimentos
específicos estabelecidos por ato do Diretor-Presidente da DIAGRO.
Art. 7º Qualquer alteração no registro referente ao produto já cadastrado deverá ser comunicado à
DIAGRO no prazo máximo de 30 (trinta) dias, obrigando ao interessado fazer pedido de alteração
de cadastro, anexando os documentos comprobatórios da alteração e efetuando pagamento da
taxa de alteração de cadastro, permanecendo a validade inicial do cadastro.
Art. 8º Atendido o disposto no artigo 6º deste Decreto, após análise e parecer do setor responsável,
será fornecido ao interessado o Certificado de Cadastro do Produto.
Art. 9º Qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privada poderá, em petição
fundamentada, solicitar a impugnação do cadastramento do produto, objeto deste regulamento,
arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e aos animais.
§ 1º A solicitação de impugnação poderá ser feita a qualquer tempo, mesmo após o cadastramento
do produto no Estado, mediante petição escrita e dirigida à Presidência da DIAGRO que, após análise
e instrução do processo, o encaminhará ao Conselho Estadual de Agrotóxicos.
§ 2º Na solicitação que se refere o caput do artigo, deverá constar laudo técnico firmado por, no
mínimo, dois profissionais habilitados, acompanhado dos relatórios dos estudos realizados por
laboratórios, seguindo metodologia reconhecida internacionalmente.
§ 3º A publicação a que se refere o parágrafo anterior caberá à DIAGRO, assim que o Conselho
Estadual de Agrotóxicos emitir parecer conclusivo.
§ 4º Apresentado o pedido de impugnação, a empresa cadastrante será notificada, por via postal,
com aviso de recebimento (AR), ou pessoalmente ao seu representante legal, e terá o prazo de até
30 (trinta) dias, a contar do efetivo recebimento da notificação para oferecer a contradita.
Art. 10. Ao Conselho Estadual de Agrotóxicos caberá emitir parecer final baseado em parecer técnico,
sobre o pedido de impugnação, apresentado, conforme o artigo anterior deste Decreto.
Parágrafo único. Decidido pela impugnação ou cancelamento do cadastro, o produto não mais
poderá ser comercializado no Amapá, tendo a empresa responsável pelo produto, o prazo de 30
(trinta) dias para efetuar o seu recolhimento junto aos estabelecimentos comerciais, findo os quais,
o mesmo será apreendido pela DIAGRO, com lavratura de autos.
Art. 11. A relação dos produtos cadastrados no Estado do Amapá será publicada em Diário Oficial
do Estado, anualmente bem como toda e qualquer alteração em caso de novos cadastros ou
cancelamentos destes.
§ 1º à DIAGRO caberá elaborar e disponibilizar:
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I - anualmente, a listagem de agrotóxicos, seus componentes e afins, permitidos no Estado do
Amapá e a relação dos produtos que tiveram os cadastros cancelados no período.
§ 2º Nas listagens deverão constar, no mínimo, o nome técnico e comercial, fabricante, ingrediente
ativo, o número do registro no Ministério da Agricultura e a classe toxicológica.
CAPÍTULO III - DO CADASTRO DAS EMPRESAS
Art. 12. As pessoas físicas ou jurídicas que produzam, manipulam, apliquem, importem ou
comercializem agrotóxicos, ficam obrigadas a promover, anualmente, o seu registro junto à DIAGRO,
cumprindo as seguintes exigências:
I - apresentar, obrigatoriamente, os seguintes documentos para cadastramento e renovação de
cadastro:
a) requerimento dirigido ao Diretor-Presidente da DIAGRO solicitando o cadastro;
b) memorial descritivo;
c) cópia do contrato social registrado e atualizado na Junta Comercial do Estado do Amapá;
d) comprovante de pagamento da taxa anual;
e) Anotação de Responsabilidade Técnica - ART;
f) CNPJ, Inscrição Estadual e Alvará de Funcionamento;
g) declaração firmada pelo profissional legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia - CREA/AP que presta serviço de assistência técnica à empresa, renovado anualmente;
e
h) para empresas registrantes, importadoras ou produtoras, comprovação de que é associado a
órgão responsável pelo transporte e destinação final de embalagens de agrotóxicos ou que dispõem
de programa de logística reversa próprio, nos termos da Lei Federal nº 7802/1989 e de seu Decreto
nº 4074/2002 .
II) para distribuidores e cooperativas (canal de distribuição), comprovante que é associado a uma
Central ou Posto de Recebimento de Embalagens de Agrotóxicos;
III - manter a disposição do serviço de inspeção e fiscalização o sistema de controle de entrada e
saída dos produtos, contendo, no mínimo:
a) relação detalhada do estoque existente; e
b) ficha de controle de estoque contendo o nome comercial e quantidade dos produtos vendidos
e/ou aplicados, acompanhados dos respectivos receituários e guias de aplicação.
IV - o sistema de controle exigido neste Decreto, legível e autêntico, deverá ser apresentado,
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V - encaminhar mensalmente aos escritórios locais da DIAGRO a relação de estoque existente; e
VI - comunicar imediatamente a DIAGRO a entrada de agrotóxicos no estabelecimento para
fiscalização e lançamento na ficha de controle de estoque.
§ 1º As exigências do presente artigo e seus incisos aplicam-se também em casos de filiais e nas
mudanças de endereço.
§ 2º Qualquer alteração na documentação exigida no artigo 12, inciso I, deverão ser comunicada no
prazo máximo de 30 (trinta) dias, à DIAGRO, bem como a comunicação antecipada, em caso de
encerramento de firmas, constando como alteração de cadastro e permanecendo a validade do
cadastro.
§ 3º Para os efeitos deste Decreto, ficam as cooperativas e associações equiparadas às empresas
comerciais.
§ 4º O cadastramento das empresas será critério de habilitação para qualquer modalidade licitatória
no âmbito do Estado.
Art. 13. Atendido o disposto no artigo 12 deste Decreto, após análise pelo setor competente, será
fornecido ao interessado, no caso de pessoas jurídicas, o "Certificado de Registro de
Estabelecimento Comercial", que deverá ser fixado em lugar de fácil acesso e visualização.
Art. 14. Cada estabelecimento terá registro específico e independente, ainda que exista mais de um
na mesma localidade, de propriedade da mesma pessoa, empresa, grupo de pessoas ou de
empresas.
CAPÍTULO IV - DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS
Art. 15. As pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos
e afins ficam obrigadas a promoverem o seu cadastro na DIAGRO, devendo apresentar no ato do
requerimento do cadastramento, os seguintes documentos:
a) requerimento dirigido ao Diretor-Presidente da DIAGRO solicitando o cadastro;
b) comprovante que a empresa está regularmente constituída perante a junta comercial, quando for
o caso, e/ou documentos pessoais do aplicador;
c) alvará atualizado, quando for pessoa jurídica;
d) cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico responsável no CREA/AP;
e) comprovante da taxa de recolhimento da taxa de cadastro correspondente;
f) relação detalhada do estoque existente; quando for o caso; e
g) nome comercial dos produtos e quantidades aplicadas, acompanhadas dos respectivos
receituários e guia de aplicação.
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§ 1º As pessoas físicas ou jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos e
afins equiparam-se aos usuários quanto aos procedimentos para aquisição e devolução de
embalagens vazias de agrotóxicos adquiridos.
§ 2º É obrigatório encaminhar mensalmente, até o quinto dia útil, do mês seguinte, ao escritório
local da DIAGRO as guias de aplicação, com informações detalhadas do usuário, cultura a ser tratada,
produto utilizado e forma de aplicação, acompanhadas dos respectivos receituários.
§ 3º O cadastramento das empresas prestadoras de serviços de aplicação de produtos
domissanitários, em ambientes domésticos e do trabalho deverá ser efetuada na Secretaria de
Estado da Saúde.
CAPÍTULO V - DO TRANSPORTE
Art. 16. O transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins deverá submeter-se às regras e
procedimentos estabelecidos para o transporte de cargas perigosas, constantes na legislação
específica em vigor.
Art. 17. Para a aquisição de agrotóxicos em outros estados os usuários deverão solicitar à DIAGRO
autorização de aquisição, e informar, na chegada, ao posto de fiscalização de entrada e/ou ao
escritório local da DIAGRO, os produtos e quantidades recebidas.
§ 1º Os documentos exigidos para o trânsito de agrotóxicos e afins são:
I - Nota Fiscal - se o produto for destinado diretamente ao usuário deverá constar na mesma o
endereço para devolução da embalagem vazia;
II - Receituário Agronômico - emitida por Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal, com
registro ou visto no CREA/AP, no caso do produto ser destinado diretamente ao usuário;
III - Autorização de Aquisição - fornecida pela DIAGRO por produto a ser adquirido, mediante
apresentação do Receituário Agronômico, emitida por Engenheiro Agrônomo ou Florestal com
registro e/ou visto no CREA/AP, no caso do produto ser destinado diretamente ao usuário.
§ 2º No caso de usuários adquirirem agrotóxicos e afins em revendas estabelecidas em outras
Unidades da Federação, a devolução poderá ser realizada em Centrais ou Postos de recebimento do
Estado do Amapá, desde que, conste o local de devolução na nota fiscal e estas revendas estejam
credenciadas a tais Centrais ou Postos de recebimento, previamente licenciadas, cujas condições de
funcionamento e acesso não venham a dificultar a devolução pelos usuários.
§ 3º Quando os agrotóxicos e afins forem destinados à aplicação em Unidades Demonstrativas dos
comerciantes será exigido:
I - comprovante de cadastro na DIAGRO, do aplicador, na categoria de prestador de serviços
fitossanitários na aplicação de agrotóxicos;
II - nota fiscal da empresa emitida para a própria firma, constando o número do lote de fabricação
do produto;
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III - receituário Agronômico, emitido por Engenheiro Agrônomo com visto no CREA/AP,
especificando a dosagem, cultura e a área dos experimentos em que será utilizada. O receituário
deverá ser emitido para a própria empresa que fará a demonstração, que será responsável, também,
pela retirada e devolução das embalagens vazias de agrotóxicos a central ou posto de recebimento
credenciado;
IV - no receituário deverão constar recomendações de segurança a serem adotadas no transporte
do produto; e
V - relação detalhada, a ser entregue no Posto fiscal, Unidade Veterinária Local (UVL) ou Escritório
de Atendimento Comunitário (EAC) da DIAGRO do município, constando: nome dos proprietários,
nome das propriedades, área a ser utilizada por propriedade, finalidade da aplicação (diagnóstico)
e quantidade de embalagens.
Art. 18. Quando em trânsito pelo estado do Amapá, com destino à outra Unidade da Federação,
agrotóxicos e afins estarão sujeitos à comprovação de destino final, através de Nota fiscal e
Receituário Agronômico, além, do cumprimento das regras de trânsito para cargas perigosas.
Art. 19. É proibido o transporte de agrotóxicos e afins:
I - juntamente com pessoas e animais;
II - juntamente com alimentos ou medicamentos destinados ao consumo humano ou animal, ou
com embalagens de produtos destinados a estes fins;
III - juntamente com outro tipo de carga, salvo se houver compatibilidade entre os diferentes
produtos transportados; e
IV - sem o lacre, rótulo de identificação e demais dados que permitam identificar os fabricantes,
classe toxicológica, nº do lote e outros que o órgão fiscalizador julgar necessário.
CAPÍTULO VI - DAS TAXAS
Art. 20. As taxas serão recolhidas através de DAR (Documento de Arrecadação) emitido pela DIAGRO.
§ 1º O DAR tem a validade de 30 (trinta) dias após a emissão.
§ 2º Os valores das taxas de atividades de agrotóxicos são as seguintes:
I - cadastro de produto - 400 (quatrocentos) UPF's ou a que vier a substituí-la;
II - renovação de cadastro - 300 (trezentos) UPF's ou a que vier a substituí-la;
III - alteração de cadastro - 100 (cem) UPF's ou a que vier a substituí-la;
IV - cadastro de estabelecimento comercial - 200 (duzentos)
UPF's ou a que vier a substituí-la;
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V - renovação de cadastro de estabelecimento comercial - 150 (cento e cinquenta) UPF's ou a que
vier a substituí-la; e
VI - alteração de cadastro de estabelecimento comercial - 70 (setenta) UPF's ou a que vier a substituíla.
§ 3º Os prestadores de serviços na aplicação de agrotóxicos, industrias produtoras e canais de
distribuição, para efeito de recolhimento de taxa de cadastro, equiparam-se aos estabelecimentos
comerciais.
CAPÍTULO VII - DA RECEITA AGRONÔMICA
Art. 21. Os agrotóxicos e afins só poderão ser comercializados diretamente aos usuários, através da
apresentação do receituário agronômico, prescrito por profissional legalmente habilitado no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amapá - CREA/AP, Engenheiro Agrônomo ou
Engenheiro Florestal, dentro de suas respectivas áreas de competência.
§ 1º Deverão constar do receituário agronômico, no mínimo:
I - nome do usuário; da propriedade e sua localização;
II - local de aplicação;
III - cultura;
IV - área da cultura, em hectares ou pés, ou sendo produto armazenado, o volume a ser tratado;
V - diagnóstico;
VI - nome comercial do agrotóxico;
VII - princípio ativo do produto;
VIII - concentração;
IX - formulação;
X - classe toxicológica;
XI - intervalo de segurança;
XII - doses de aplicação e quantidades totais a serem adquiridas;
XIII - época de aplicação;
XIV - número de aplicações;
XV - modalidade de aplicação, sendo que no caso de aplicação aérea devem ser registradas as
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XVI - recomendação para que o usuário leia atentamente o rótulo e a bula do produto;
XVII - obrigatoriedade do uso de equipamentos de proteção individual;
XVIII - grupo químico do produto;
XIX - recomendações de caráter geral aos cuidados com o meio ambiente, à saúde do trabalhador,
primeiros socorros e precauções de uso, impressas no verso da receita;
XX - recomendações específicas com relação à proteção do meio ambiente, quando as condições
do local da aplicação exigem, explícitas no receituário;
XXI - data, nome, CPF, registro no Conselho de Classe e assinatura do profissional que o emitiu e do
produtor; e
XXII - número e tipos de embalagens.
§ 2º Se o formulário usado pelo profissional não contemplar todos os itens do § 1º, deverá ser
entregue à DIAGRO relatório em anexo com as informações solicitadas.
§ 3º A receita agronômica deverá ser expedida em no mínimo cinco (05) vias, todas legíveis, com a
seguinte destinação:
I - 1ª via - Estabelecimento comercial;
II - 2ª via - Usuário;
III - 3ª via - Profissional que prescreveu;
IV - 4ª via - CREA/AP; e
V - 5ª via - DIAGRO.
§ 4º A via destinada à DIAGRO deverá ser enviada pelo estabelecimento comercial à unidade mais
próxima da DIAGRO, até o 5º dia útil do mês seguinte de sua expedição.
§ 5º As receitas deverão ser mantidas no estabelecimento comercial à disposição dos órgãos
fiscalizadores por um período de 05 (cinco) anos.
§ 6º A receita deverá ser específica para cada produto/cultura ou problema fitossanitário;
§ 7º Só poderão ser prescritos produtos com observância das recomendações de uso aprovadas no
registro.
Art. 22. Quando a aplicação de agrotóxicos e afins for executada por firma prestadora de serviços,
esta fornecerá receituário agronômico e guia de aplicação, sendo que a guia de aplicação será
expedida em 03 (três) vias; uma para o usuário, outra para a DIAGRO e a terceira via fica em poder
do prestador, contendo no mínimo:
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I - nome e endereço do usuário;
II - cultura e área tratada por agrotóxico com finalidade fitossanitária;
III - local da aplicação e endereço;
IV - princípio ativo do produto;
V - nome comercial do produto usado;
VI - quantidade empregada do produto comercial;
VII - forma de aplicação;
VIII - data e hora da prestação de serviço;
IX - riscos oferecidos pelo produto ao ser humano, meio ambiente e animais;
X - cuidados necessários;
XI - identificação do aplicador e assinatura;
XII - identificação do responsável técnico e assinatura; e
XIII - assinatura do usuário.
Parágrafo único. A DIAGRO, com a colaboração da Secretaria do Estado do Meio Ambiente e, com
apoio dos fabricantes e comerciantes de agrotóxicos, desenvolverá ações de instrução, divulgação
e esclarecimento que estimulem o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos.
CAPÍTULO VIII - DA DESTINAÇÃO FINAL DE SOBRAS E EMBALAGENS
Art. 23. O uso, a aplicação, a guarda e o destino final das embalagens e das sobras dos produtos
não poderão causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, devendo a DIAGRO, em conjunto
com a Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria do Estado do Meio Ambiente, tomar as medidas
necessárias para garantir a diminuição destes riscos.
Art. 24. É de responsabilidade da pessoa física ou jurídica usuária ou responsável pela aplicação de
agrotóxicos e afins, a devolução das embalagens vazias, ou contendo resíduos, e respectivas tampas
no prazo máximo de um (01) ano após a aquisição do produto, devendo atender às recomendações
técnicas da bula ou folheto complementar.
§ 1º Os usuários de que trata o caput deste artigo deverão efetuar a devolução das embalagens
vazias, ou contendo resíduos, e respectivas tampas à central ou posto de recebimento de
embalagens de agrotóxicos indicada na Nota Fiscal, ao qual o estabelecimento comercial é
associado.
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§ 2º Se, ao término do prazo de devolução, remanescer produto na embalagem, ainda no seu prazo
de validade, será facultada a devolução da embalagem, em até 06 (seis) meses após o final do prazo
de validade do produto.
§ 3º É facultada ao usuário a devolução das embalagens a qualquer unidade de recebimento
licenciada pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente desde que credenciada pelo
estabelecimento comercial.
§ 4º Os usuários deverão manter a disposição dos órgãos fiscalizadores os comprovantes de
devolução de embalagens, fornecidos pelos estabelecimentos comerciais ou pelas centrais ou
postos de recebimento, pelo prazo de, no mínimo, 01 (um) ano, após a devolução da embalagem.
§ 5º As embalagens rígidas, que contiverem formulações miscíveis ou dispersíveis em água, deverão
ser submetidas pelo usuário à operação de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme
orientação constante de seus rótulos, bulas ou folheto complementar.
Art. 25. Os estabelecimentos comerciais deverão ser associados às unidades de recebimento de
embalagens vazias de agrotóxicos, previamente licenciadas, responsáveis pelo recebimento destas
embalagens, rótulos, bulas ou folheto complementar.
Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais:
I - deverão disponibilizar centrais ou postos de recebimento, previamente licenciadas, cujas
condições de funcionamento e acesso não venham a dificultar a devolução pelo usuário;
II - farão constar da nota fiscal de venda do produto, o endereço para devolução da embalagem
vazia, ou contendo resíduos, comunicando ao usuário, formalmente, qualquer alteração no
endereço; e
III - os Postos e Centrais de Recebimento de Embalagens vazias de agrotóxicos e afins ficam
obrigados a manter a disposição do serviço de fiscalização o sistema de controle das quantidades e
dos tipos de embalagens adquiridas e devolvidas pelos usuários com as respectivas datas das
ocorrências.
Art. 26. As centrais e postos de recebimento de embalagens vazias fornecerão, ao usuário,
comprovante de recebimento das embalagens onde deverão constar, no mínimo:
I - nome da pessoa física ou jurídica que efetuou a devolução;
II - data do recebimento;
III - quantidades e tipos de embalagens recebidas; e
Parágrafo único. Os comprovantes serão emitidos, no mínimo, em 03 (três) vias, sendo, 01 (uma) via
para o usuário, 01 (uma) via para o posto e uma via para a DIAGRO.
Art. 27. Os estabelecimentos destinados ao desenvolvimento de atividades que envolvam
embalagens vazias de agrotóxicos, componentes ou afins, bem como produtos em 328
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impróprios para utilização, deverão obter licenciamento ambiental, junto à Secretaria do Estado do
Meio Ambiente.
Art. 28. As empresas titulares de registro, produtoras e importadoras de agrotóxicos, seus
componentes e afins são responsáveis pelo recolhimento, pelo transporte e pela destinação final
das embalagens vazias, ou contendo resíduos, devolvidas pelos usuários aos estabelecimentos
comerciais ou às unidades de recebimento, e dos produtos por elas fabricados e/ou comercializados
no Estado do Amapá e, quando estes forem:
I - apreendidos e/ou interditados pela ação fiscalizatória, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
§ 1º O prazo máximo para recolhimento e destinação final das embalagens pelas empresas titulares
de registro, produtoras e comercializadoras, é de um ano, a contar da data de devolução pelos
usuários.
§ 2º Os responsáveis por postos e centros de recolhimento de embalagens vazias deverão manter à
disposição dos órgãos de fiscalização, sistema de controle das quantidades e dos tipos de
embalagens recebidas e encaminhadas à destinação final, devendo enviar anualmente à DIAGRO.
Art. 29. Os agrotóxicos, seus componentes e afins apreendidos por ação fiscalizadora terão seu
destino final estabelecido após a conclusão do processo administrativo, a critério da autoridade
competente, cabendo à empresa produtora e comercializadora a adoção das providências
estabelecidas e, ao infrator, arcar com os custos decorrentes.
CAPÍTULO IX - DA INSPEÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO
Art. 30. Compete à DIAGRO, inspecionar e fiscalizar, na área de atribuição respectiva:
I - a produção, o uso, a manipulação e o consumo dos agrotóxicos e afins;
II - o estabelecimento de comercialização, armazenamento e prestação de serviços;
III - devolução e destinação final de sobras, resíduos e embalagens;
IV - o transporte de agrotóxicos, seus componentes e afins, por qualquer via ou meio de transporte
em sua jurisdição;
V - a coleta de amostra para análise fiscal;
VI - análise de resíduos de agrotóxicos e afins em produtos agrícolas e de seus subprodutos;
VII - armazenamento, transporte, reciclagem e destinação final de embalagens vazias e dos produtos
apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso;
VIII - resíduos de agrotóxicos e afins em produtos agrícolas e seus subprodutos; e
IX - postos e Centrais de Recebimento de Embalagens vazias, ou contendo resíduos, de agrotóxicos
e afins.
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Parágrafo único. Caberá à Secretaria de Estado da Saúde e à Secretaria do Estado do Meio Ambiente
fiscalizar e inspecionar em suas áreas de atribuição.
Art. 31. As ações de inspeção e fiscalização se efetivarão em caráter permanente e constituirão
atividade de rotina da DIAGRO.
Parágrafo único. Quando solicitadas pelos órgãos responsáveis, as pessoas físicas e jurídicas deverão
prestar informações ou proceder à entrega de documentos nos prazos estabelecidos, a fim de não
obstar as ações de inspeção e fiscalização e a adoção das medidas que se fizerem necessárias.
Art. 32. As inspeções e fiscalizações serão exercidas por Fiscais Agropecuários e/ou Agentes de
Fiscalização Agropecuária, devidamente credenciados pela DIAGRO.
Art. 33. A fiscalização será exercida sobre os produtos em comercialização, no transporte, nos
estabelecimentos comerciais, nos depósitos ou outros locais de propriedade dos usuários,
associações rurais e postos e centrais de recebimento de embalagens vazias, ou contendo resíduos,
de acordo com especificações baixadas em ato administrativo do Diretor-Presidente da DIAGRO.
Art. 34. Os Fiscais Agropecuários e os Agentes de Fiscalizações pela DIAGRO, com formação
profissional que os habilite para os exercícios de suas atividades gozarão das seguintes
prerrogativas:
I - dispor de livre acesso aos locais onde se verifiquem o uso, comércio, o armazenamento e o
transporte dos agrotóxicos e afins;
II - colher amostras necessárias à ênfase fiscal;
III - executar visitas rotineiras de inspeção e vistorias para apuração de infrações ou eventos que
tornem os produtos passíveis de alterações, dos quais lavrarão os respectivos termos;
IV - verificar o atendimento das condições de preservação da qualidade ambiental;
V - verificar a procedência, validade e condições das embalagens dos produtos, quando expostos à
venda;
VI - interditar, parcial ou totalmente, lavrando o termo respectivo, os estabelecimentos comerciais
em que se realizem atividades previstas neste Decreto, bem como lotes ou partidas dos produtos,
em caso de inobservância ou desobediência aos termos da Lei Federal de agrotóxicos e afins, da Lei
Estadual de Agrotóxicos e afins, deste Decreto e legislação complementar;
VII - proceder à interdição e apreensão do lote ou partida do produto para análise fiscal, cuja
adulteração ou deterioração seja flagrante; e
VIII - lavrar os autos de infração, interdição e apreensão para formalização do processo
administrativo.
Art. 35. Para efeito de análise fiscal, será realizada coleta de amostra representativa do produto, pela
autoridade fiscalizadora.
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§ 1º A coleta de amostra será realizada em 03 (três) partes, de acordo com técnica e metodologia
indicadas em ato administrativo.
§ 2º A amostra deverá ser autenticada e tornada inviolável, na presença do interessado e, na ausência
ou recusa deste, de duas testemunhas.
§ 3º Uma parte será utilizada pelo laboratório oficial, outra permanecerá no órgão fiscalizador e a
última ficará à disposição do interessado para perícia de contraprova, no órgão fiscalizador.
Art. 36. A análise fiscal será realizada por laboratório oficial, ou devidamente credenciado, com o
emprego de metodologia oficial, para identificar ocorrências de fraudes, desobediência à legislação,
falsificação e adulteração, observadas pelo Agente Fiscal, na comercialização ou utilização.
Parágrafo único. A metodologia oficial para as análises fiscais será determinada em ato
administrativo do Diretor-Presidente da DIAGRO.
Art. 37. O resultado da análise fiscal deverá ser informado ao fiscalizador e ao fiscalizado, no prazo
máximo de 90 (noventa) dias, contados na data da coleta da amostra.
Art. 38. O interessado que não concordar com o resultado da análise poderá requerer perícia de
contraprova arcando com o ônus da mesma.
§ 1º A perícia de contraprova deverá ser requerida dentro do prazo de 10 (dez) dias, contados do
recebimento do resultado da análise fiscal.
§ 2º No requerimento de contraprova, o interessado indicará o seu perito, que deverá satisfazer os
requisitos legais pertinentes à perícia, sob pena de recusa liminar.
Art. 39. A perícia de contraprova será realizada em laboratório oficial, ou devidamente credenciado,
com a presença de peritos do interessado e do órgão fiscalizador, com a assistência técnica do
responsável pela análise anterior.
§ 1º A perícia de contraprova não excederá o prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de seu
requerimento, salvo quando condições técnicas exigirem a sua prorrogação.
§ 2º A parte da amostra a ser utilizada na perícia de contraprova não poderá estar violada, o que
será, obrigatoriamente, atestada pelos peritos.
§ 3º Verificada a violação da amostra, não será realizada a perícia de contraprova, sendo finalizado
o processo de fiscalização e instaurada sindicância para apuração de responsabilidades.
§ 4º Ao perito interessado será dado conhecimento da análise fiscal, prestadas as informações que
solicitar e exibidos os documentos necessários ao desempenho de sua tarefa.
§ 5º da perícia de contraprova, serão lavrados laudos e ata assinados pelos peritos, sendo arquivados
os originais no laboratório oficial ou credenciado, após a entrega de cópias à DIAGRO.
§ 6º Se os peritos apresentarem laudo divergente do laudo da análise fiscal, o desempate
será feito
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realizando-se nova análise em amostras em poder do órgão fiscalizador, facultada a assistência dos
peritos anteriormente nomeados, observado o disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo.
§ 7º Qualquer que seja o resultado da perícia de desempate, não será permitida a sua repetição,
tendo o seu resultado, prevalência sobre os demais.
Art. 40. A DIAGRO comunicará ao interessado o resultado final das análises, aplicando as penalidades
cabíveis, se verificadas irregularidades.
CAPÍTULO X - DAS INFRAÇÕES, SANÇÕES E PROCESSOS
Art. 41. Constitui infração toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos
estabelecidos na Lei Federal nº 7802, de 1989, Lei nº 2.246 , de 21 de novembro de 2017, e neste
Decreto, ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos ou das autoridades
administrativas competentes.
Art. 42. As responsabilidades administrativas, civis e penais, pelos danos causados à saúde das
pessoas e ao meio ambiente, em função do descumprimento nos casos previstos em lei e neste
Decreto, recairão sobre:
I - o registrante que por dolo ou por culpa omitir informações ou fornecê-las incorretamente e
promover propaganda indutiva;
II - o fabricante que produzir agrotóxicos e afins, em desacordo com as especificações constantes
do registro; deixar de promover o cadastro do produto antes da comercialização; deixar de recolher,
em tempo hábil produtos com prazo de validade vencido, interditado, apreendido ou impróprio ao
uso;
III - o profissional que receitar a utilização de agrotóxicos e afins, de forma errada, displicente ou
indevida; receitar agrotóxicos para produtor e cultura não existentes na região; deixar receituários
assinados sob responsabilidade da loja agropecuária;
IV - o comerciante que efetuar venda de agrotóxicos e afins, em desacordo ou sem o respectivo
receituário, venda de produtos não registrados para a cultura, deixar de informar o local de
recebimento de embalagens vazias, ou contendo resíduos, de agrotóxicos;
V - o empregador que não fornecer ou não fizer a manutenção dos equipamentos destinados à
produção, distribuição e aplicação dos agrotóxicos e afins; e
VI - o usuário ou o prestador de serviços que utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o
receituário; deixar de devolver as embalagens vazias, ou contendo resíduos, dos agrotóxicos
adquiridos no local indicado na Nota Fiscal, dentro do período estabelecido; dar destinação indevida
às embalagens vazias; reutilizar embalagens vazias; não observar período de carência; não utilizar
equipamento de proteção individual.
Parágrafo único. A autoridade que tiver ciência ou notícia de ocorrência de infração é obrigada a
promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de
responsabilidade.
332

Art. 43. São infrações:
I - produzir, manipular, acondicionar, transportar, armazenar, comercializar, importar, exportar e
utilizar agrotóxicos, seus componentes e afins, em desacordo com as disposições da Lei nº 2.246 ,
de 21 de novembro de 2017, e com o disposto no presente Decreto;
II - produzir, manipular, acondicionar e armazenar agrotóxicos, seus componentes e afins, em
estabelecimentos que não estejam registrados nos órgãos competentes;
III - fraudar, falsificar, adulterar e fracionar agrotóxicos, seus componentes e afins; e violar os lacres
de produtos interditados pela fiscalização;
IV - alterar a composição ou a rotulagem dos agrotóxicos, seus componentes e afins, sem prévia
autorização do órgão registrante e comunicação ao órgão estadual cadastrante;
V - armazenar agrotóxico, seus componentes e afins, sem respeitar as condições de segurança,
quando houver riscos a saúde e ao meio ambiente;
VI - comercializar agrotóxicos e afins sem receituário ou em desacordo com a receita, bem como
deixar de devolver o produto com validade vencida; comercializar produtos com prazo de validade
vencido ou não cadastrados no Estado;
VII - omitir ou prestar informações incorretas às autoridades registrantes, fiscalizadoras ou
inspetoras;
VIII - não utilizar equipamentos visando à proteção da saúde do trabalhador, quando da
manipulação e/ou aplicação de agrotóxicos;
IX - utilizar agrotóxicos e afins, sem os devidos cuidados à proteção da saúde humana e do meio
ambiente;
X - utilizar agrotóxicos e afins em desacordo com o receituário;
XI - dificultar a fiscalização ou inspeção, ou não atender às informações em tempo hábil;
XII - concorrer de qualquer modo, para a prática de infração ou dela obter vantagens;
XIII - dispor de forma inadequada às embalagens vazias ou restos de agrotóxicos, seus componentes
ou afins;
XIV - não fornecer ou não fazer a manutenção dos equipamentos destinados à produção,
distribuição e aplicação dos agrotóxicos e afins;
XV - dar destinação indevida às embalagens, aos restos e resíduos dos agrotóxicos, seus
componentes e afins;
XVI - comercializar agrotóxicos e afins não registrados no órgão competente e não cadastrados no
Estado;
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XVII - emitir receituário agronômico sem a assinatura do produtor e/ou para cultura ou produtor
inexistente na região;
XVIII - deixar de proceder a tríplice lavagem da embalagem lavável;
XIX - comercializar agrotóxicos ou afins para empresa distribuidora comercial, associação ou
qualquer pessoa jurídica que não tenha cadastro no Estado;
XX - deixar de recolher em tempo hábil as embalagens, produtos vencidos e não cadastrados no
Estado;
XXI - utilizar produtos não registrados no órgão competente e/ou não cadastrados no Estado;
XXII - comercializar e/ou utilizar produtos contrabandeados, ilegais e/ou falsificados; e
XXIII - transportar, comercializar ou exporem agrotóxicos e afins sem o rótulo de identificação do
produto, sem os documentos exigidos ou em desacordo com o transporte de cargas perigosas.
Art. 44. Sem prejuízo das responsabilidades, civil e penal cabíveis, a infração de disposições legais
acarretará isolada ou cumulativamente, nos termos deste Decreto e da legislação em vigor,
independentemente das medidas cautelares de embargo de estabelecimento e apreensão do
produto ou alimentos contaminados, a aplicação das seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa de até 10.000 (dez mil) UPF/AP (Unidade Padrão fiscal) vigente ou outro índice que o
substitua, aplicável em dobro em caso de reincidência;
III - condenação do produto;
IV - inutilização do produto;
V - suspensão temporária do cadastro ou registro;
VI - cancelamento do cadastro ou registro;
VII - interdição temporária ou definitiva do estabelecimento e/ou produto;
VIII - cancelamento do Registro do Estabelecimento;
IX - inutilização de vegetais partes de vegetais e alimentos nos quais tenha havido aplicação de
agrotóxicos de uso não autorizado ou apresentarem resíduos acima dos níveis permitidos; e
X - recomposição da flora e/ou da fauna, com obrigações ou custos por conta do infrator, quando
decorrente do uso indevido de agrotóxicos e afins.
§ 1º A advertência será aplicada nas infrações leves, nos casos de infrator primário, quando o dano
possa ser reparado e quando o infrator não tenha agido com dolo ou má fé.
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§ 2º Multa é a pena pecuniária imposta a quem infringir as disposições legais pertinentes à inspeção
e à fiscalização da comercialização, embalagem, transporte, armazenamento e utilização de
agrotóxicos e afins, pela notificação à parte infratora para o pagamento.
§ 3º Condenação do produto é a ação punitiva que implica na proibição da comercialização e uso
de agrotóxicos e afins, quando estes não atenderem às condições e especificações do seu registro
e cadastro, efetivada pela lavratura do auto de apreensão.
§ 4º A inutilização do produto será aplicada nos casos de produto sem registro ou naqueles em que
fique constatada a impossibilidade de lhe ser dada outra destinação ou reaproveitamento.
§ 5º A suspensão do cadastro estadual de agrotóxicos e afins será aplicada nos casos em que sejam
constatadas irregularidades reparáveis ou ocorrências danosas, pendentes de comprovação da
responsabilidade do fabricante.
§ 6º O cancelamento do cadastro estadual de agrotóxicos e afins será aplicado nos casos em que
não comporte a suspensão de que trata o parágrafo anterior, ou seja, constatada fraude de
responsabilidade do fabricante, pela notificação à parte infratora.
§ 7º O cancelamento do registro de estabelecimento comercial será aplicado nos casos de
impossibilidade de serem sanadas irregularidades ou quando constatadas a fraude ou má fé,
expedindo-se a notificação à parte infratora.
§ 8º A interdição do estabelecimento, efetivada através de lavratura de termo de interdição, ocorrerá
sempre que constatada irregularidade por parte de infração reiterada ou quando verificar-se,
mediante inspeção técnica, a inexistência de condições sanitárias ou ambientais para o
funcionamento do estabelecimento, podendo a interdição ser suspensa, assim que se sanarem as
irregularidades constatadas.
§ 9º A interdição definitiva dar-se-á quando, comprovadamente, o estabelecimento não oferecer
condições sanitárias ou ambientais para seu funcionamento.
§ 10. A inutilização de vegetais, parte de vegetais e alimentos será determinada a critério da
autoridade sanitária competente, sempre que apresentarem resíduos acima dos níveis permitidos,
de cujo ato será lavrado termo.
§ 11. A inutilização de vegetais, parte de vegetais e alimentos, nos quais tenha havido aplicação de
agrotóxicos e afins de uso não autorizado, será determinada a critério da autoridade fiscalizadora
competente, de cujo ato será lavrado termo.
Art. 45. O profissional habilitado que, eventualmente, cometa alguma infração de ordem profissional,
será submetido, previamente, a julgamento do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Amapá - CREA/AP, antes da aplicação das sanções previstas no artigo 16, da Lei Federal nº 7802, de
11 de julho de 1989.
Art. 46. No caso de aplicação das sanções previstas neste Decreto, não caberá direito a ressarcimento
ou indenizações por eventuais prejuízos, e os custos referentes a quaisquer procedimentos previstos
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Art. 47. Para a imposição de pena e sua gradação, a autoridade competente observará:
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes;
II - a gravidade do fato, tendo em vista as suas consequências para a saúde humana e ao meio
ambiente; e
III - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento das normas agrícolas, sanitárias e
ambientais.
§ 1º São circunstâncias atenuantes:
I - não ter o infrator concorrido para a consecução do evento;
II - quando o infrator por espontânea vontade, procurar minorar ou reparar as consequências do
ato lesivo que for imputado; e
III - ser infrator primário e a falta cometida ser de pequena monta.
§ 2º São circunstâncias agravantes:
I - ser infrator reincidente;
II - ter o infrator cometido à infração objetivando a obtenção de qualquer tipo de vantagem;
III - ter o infrator conhecimento do ato lesivo e deixar de tomar as providências necessárias com o
fito de evitá-lo;
IV - coagir outrem para a execução material da infração;
V - ter a infração consequência danosa à agricultura, saúde humana e ao meio ambiente; e
VI - ter o infrator agido com dolo, fraude ou má fé.
§ 3º Cometidas, concomitantemente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á pena correspondente a
cada uma delas.
§ 4º A aplicação de penalidade não desobriga o infrator de reparar a falta que lhe deu origem.
§ 5º A reincidência torna o infrator passível de enquadramento na penalidade máxima e a
caracterização da infração como gravíssima.
Art. 48. As infrações classificam-se em: leves, graves e gravíssimas.
§ 1º São consideradas infrações leves:
I - falta de comunicação de alteração no registro de agrotóxicos e afins;
II - ausência de controle de estoque de agrotóxicos e afins em livro apropriado;
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III - não fornecimento da relação de estoque de agrotóxicos e afins no prazo previsto;
IV - falta de comunicação de alteração no registro da empresa; e
V - não entregar, no prazo previsto, os Receituários agronômicos referentes às vendas de
agrotóxicos e afins do estabelecimento comercial.
§ 2º São consideradas infrações graves:
I - falta de registro do estabelecimento comercial e prestador de serviço na aplicação de agrotóxicos
e afins;
II - falta de responsável técnico;
III - descarte de embalagens, sobra ou resíduo de agrotóxicos e afins em desacordo com a legislação
federal e estadual e em desacordo com a orientação técnica;
IV - venda ou aplicação de agrotóxicos e afins sem receituário ou em desacordo com ele;
V - venda e exposição de agrotóxicos seus componentes ou afins ao lado de produtos alimentícios
ou animais de estimação ou guarda destinados à comercialização;
VI - armazenamento inadequado de agrotóxicos e afins;
VII - omissão ou prestação de informação incorreta por ocasião do registro de agrotóxicos e afins e
cadastro de estabelecimentos;
VIII - falta de cadastro do produto no Estado do Amapá;
IX - inobservância do período de carência após a aplicação de agrotóxicos e afins;
X - não fornecimento, pelo empregador, de equipamento de proteção ao aplicador de agrotóxicos
e afins;
XI - utilização de equipamentos de proteção e de aplicação de agrotóxicos e afins sem manutenção,
ou de forma inadequada ou não utilização dos mesmos;
XII - comercialização de produtos e subprodutos com resíduo de agrotóxicos e afins acima dos níveis
permitidos;
XIII - dispor de forma inadequada às embalagens ou restos de agrotóxicos, seus componentes e
afins;
XIV - receitar a utilização de agrotóxicos e afins de forma errada, displicente ou indevida;
XV - não recolhimento, pelo fabricante, das embalagens vazias, ou contendo resíduos, de
agrotóxicos e afins, no prazo previsto em Lei;
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XVI - não recolhimento, pelo fabricante, de agrotóxicos e afins de produtos com validade vencida
ou cadastro cancelado;
XVII - transporte de agrotóxicos e afins sem receituário agronômico, Nota Fiscal, Autorização de
importação e/ou rótulo de identificação do produto;
XVIII - não utilização pelo usuário de Equipamento de Proteção Individual - EPI na aplicação de
agrotóxicos e afins;
XIX - receitar agrotóxicos ou afins para cultura ou produtor não existentes na região;
XX - violar lacre de produtos interditados pela fiscalização;
XXI - comercialização de agrotóxicos e afins com validade vencida;
XXII - não recebimento pelo comerciante de embalagem vazia, ou contendo resíduos, de agrotóxico
vendida pelo estabelecimento; e
XXIII - acondicionamento inadequado, pelo comerciante, posto ou central de recebimento das
embalagens vazias, ou contendo resíduos, de agrotóxicos e afins recebidas do usuário final.
§ 3º São consideradas infrações gravíssimas:
I - venda de agrotóxicos e afins interditados;
II - comercialização de agrotóxicos e afins sem registro no órgão federal competente; interditados
para a venda por ação fiscalizatória e sem disponibilizar local para devolução de embalagens vazias.
III - aplicação de agrotóxicos e afins não recomendados para a cultura;
IV - criação de entrave à fiscalização ou perícia de agrotóxicos e afins;
V - falta de atendimento de intimação da fiscalização de agrotóxicos e afins;
VI - comercialização de produto agrícola, agroindustrial ou florestal proveniente de área interditada
em razão do uso inadequado de agrotóxicos e afins;
VII - venda fracionada, fraude, falsificação ou adulteração de agrotóxicos e afins;
VIII - concorrer de qualquer modo para a prática da infração ou dela obter vantagem;
IX - alterar a composição e/ou rotulagem de agrotóxicos, seus componentes e afins; e
X - deixar sob a guarda de outrem receituários em branco e assinado pelo responsável técnico.
Art. 49. A multa será aplicada obedecendo a seguinte gradação:
I - de 100 (cem) à 400 (quatrocentos) UPF's, ou a que vier a substituí-la nas infrações leves, nos casos
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II - de 401 (quatrocentos e um) à 2.000 (dois mil) UPF's, ou a que vier a substituí-la, nas infrações
graves, nos casos em que decorram consequências danosas irreparáveis; e
III - de 2.001 (dois mil e um) à 10.000 (dez mil) UPF's, ou a que vier a substituí-la, nas infrações
gravíssimas.
§ 1º A multa será aplicada em dobro nos casos de reincidência.
§ 2º As multas serão agravadas até o grau máximo em casos de artifício, ardil, simulação, dificultar
ou embaraçar a ação fiscalizadora.
§ 3º A multa pode constituir pena principal ou complementar a ser aplicada de acordo com sua
gravidade.
§ 4º A multa deverá ser recolhida mediante DAR, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
recebimento da notificação de sua imposição.
§ 5º Havendo defesa, o prazo para recolhimento da multa será de 10 (dez) dias, a contar da data de
notificação da decisão.
§ 6º O valor das multas, quando não pago, passará para a Dívida Ativa do Estado.
§ 7º O não pagamento das multas implica na suspensão do registro do estabelecimento.
Art. 50. Nas infrações em que se verifiquem a intoxicação humana e contaminação alimentar ou
ambiental por agrotóxicos e afins, compete, respectivamente, à Secretaria de Estado da Saúde e
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, adotar os procedimentos administrativos e aplicações das
penalidades cabíveis, de acordo com a legislação vigente.
Art. 51. As infrações à legislação serão apuradas em procedimento administrativo próprio, iniciado
com lavratura de auto de infração, observados os ritos e prazos estabelecidos neste Decreto, na
legislação federal e atos complementares.
§ 1º Concluída a fase de instrução do processo, será o infrator julgado, no prazo de 60 (sessenta)
dias, pelo órgão fiscalizador competente que, motivadamente, decidirá da admissão das provas,
determinando a sua produção no caso de deferi-las.
§ 2º Em caso de motivo relevante, o órgão fiscalizador competente poderá ultrapassar por mais 30
(trinta) dias o prazo no parágrafo anterior, lavrando despacho fundamentado no processo, ou
quando estiverem envolvidas análises de produtos.
Art. 52. Os autos de infração, interdição, apreensão e destinação final, deverão ser lavrados em 03
(três) vias de acordo com instruções do órgão fiscalizador e assinados pelo agente que verificar a
infração e pelo proprietário do estabelecimento ou seu representante legal.
Parágrafo único. Procedida à autuação, a 1ª via do auto de infração será entregue ao infrator, outra
encaminhada à DIAGRO, e uma terceira ficará de posse do autuante.
Art. 53. Os autos anteriormente mencionados deverão conter, no mínimo:
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I - nome do infrator, seu domicílio e residência, bem como os demais elementos necessários a sua
qualificação e identificação civil;
II - local, data e hora da infração; e
III - descrição da infração em conformidade com o contido no artigo 48 deste Decreto, e sanção do
dispositivo legal transgredido.
§ 1º Sempre que o infrator se negar a assinar algum dos autos, será o fato nele declarado
remetendo-lhe posteriormente uma de suas vias.
§ 2º As omissões ou incorreções na lavratura do Auto de Infração, não acarretam a sua nulidade,
desde que nele constem os elementos necessários para a determinação da infração e a
caracterização do infrator ou do corresponsável ou de ambos.
Art. 54. O infrator poderá apresentar a defesa ao órgão estadual fiscalizador, no prazo de 15 (quinze)
dias a contar da data de recebimento do auto de infração.
Art. 55. O infrator poderá recorrer das decisões eliminatórias, em última instância, dentro de igual
prazo fixado para a defesa, à Câmara de Julgamento de Recurso.
Art. 56. O recurso será interposto por meio de requerimento fundamentado, facultada ao requerente
a juntada dos documentos que julgar convenientes.
Parágrafo único. Após a decisão final, será dada ciência ao autuado, através de ofício, pessoalmente,
ou por via postal, com aviso de recebimento - AR, ou quando necessário, por edital publicado em
órgão oficial de imprensa.
Art. 57. Acolhido no mérito a defesa do recurso, o órgão fiscalizador competente expedirá ordem
de liberação do produto apreendido ou do estabelecimento interditado ou embargo, quando for o
caso, no prazo máximo de 15 (quinze) dias.
CAPÍTULO XI - CÂMARA DE JULGAMENTO DE RECURSO
Art. 58. A Câmara de Julgamento de Recurso será composta pelos seguintes membros:
I - o Coordenador Administrativo Financeiro da DIAGRO, que a presidirá;
II - o Coordenador de Defesa Agropecuária;
III - o Coordenador de Inspeção Agropecuária;
IV - o Gerente do Núcleo de Defesa Animal;
V - o Gerente do Núcleo de Defesa Vegetal;
VI - o Gerente do Núcleo de Inspeção Animal;
VII - o Gerente do Núcleo de Inspeção Vegetal; e
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VIII - o Assessor Jurídico da DIAGRO.
§ 1º Em caso de impedimento do presidente, este indicará, dentre os coordenadores, um substituto.
§ 2º Os demais membros da Câmara de Julgamento de Recurso serão substituídos, em suas
ausências ou impedimentos, pelos suplentes que indicarem.
§ 3º A Câmara de Julgamento de Recurso contará com um Secretário Executivo, designado por ato
do Diretor-Presidente.
Art. 59. Ao Presidente da Câmara de Julgamento de Recurso incumbe:
I - convocar e presidir as reuniões;
II - aprovar a pauta da reunião;
III - indicar o Relator para a matéria a ser apreciada; e
IV - impulsionar os processos administrativos de autos de infração acompanhados de recurso.
Art. 60. Aos membros da Câmara de Julgamento de Recurso incumbe:
I - participar e votar nas reuniões;
II - aprovar as atas das reuniões;
III - apreciar e relatar as matérias que lhe forem distribuídas;
IV - requerer quaisquer esclarecimentos necessários à melhor apreciação da matéria objeto da pauta
da reunião;
V - propor, pela maioria de seus membros, convocação de reunião extraordinária;
VI - comunicar sua ausência ao Presidente da Câmara de Julgamento de Recurso, com antecedência
mínima que permita a convocação do suplente;
VII - declarar-se impedido ou suspeito, quando da ocorrência de causa justificadora.
Art. 61. Ao Secretário Executivo da Câmara de Julgamento de Recurso, em articulação com o seu
presidente, incumbe:
I - controlar os processos administrativos de auto de infração destinados à Câmara de Julgamento
de Recursos;
II - preparar a agenda para a apreciação dos recursos e julgamentos;
III - elaborar a ata de julgamento e colher as assinaturas dos membros presentes; e
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IV - encaminhar ao Diretor-Presidente os processos administrativos de auto de infração contendo
os resultados dos julgamentos, por determinação do Presidente.
Art. 62. Recebido o recurso, a Câmara de Julgamento deverá emitir decisão no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do recebimento do processo administrativo de auto de infração que o contenha.
§ 1º O prazo fixado no "caput" deste artigo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período,
mediante justificativa fundamentada.
§ 2º As deliberações da Câmara de Julgamento serão tomadas por maioria de votos dos membros
presentes, de maneira verbal, cujo resultado constará em ata assinada pelos membros presentes e
pelo Secretário Executivo.
§ 3º Havendo empate na votação, caberá ao presidente o voto de qualidade.
Art. 63. Proferida a decisão do recurso e juntada a ata ao processo administrativo de auto de infração,
o Secretário Executivo da Câmara de Julgamento de Recurso o encaminhará ao Diretor-Presidente
da DIAGRO, para comunicação do resultado ao interessado e adoção das demais medidas
administrativas pertinentes.
Art. 64. Qualquer que seja a decisão proferida pela Câmara de Julgamento de Recurso, estará
configurado o trânsito julgado na esfera administrativa.
Art. 65. A Câmara de Julgamento de Recursos se reunirá sempre que demandada, mediante
convocação de seu presidente, exigindo-se um quórum mínimo de quatro membros.
Art. 66. É vedada a remuneração, a qualquer título, pela participação em reuniões da Câmara, sendo
a atividade considerada de relevante interesse público.
CAPÍTULO XII - CONSELHO ESTADUAL DE AGROTÓXICOS
Art. 67. O Conselho Estadual de Agrotóxicos é composto, no máximo por 07 (sete) membros e seus
suplentes, de notório saber, sob a coordenação da Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do
Estado do Amapá - DIAGRO, constituída de representantes indicados das seguintes entidades:
I - Agência de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Amapá - DIAGRO;
II - Secretaria do Estado do Meio Ambiente - SEMA;
III - Secretaria de Estado da Saúde - SESA;
IV - Superintendência Federal de Agricultura do Amapá - SFA/AP;
V - Ministério Público do Estado do Amapá - MP/AP;
VI - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA;
VII - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA;
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§ 1º Representantes de outras entidades do setor poderão ser convidados a participar de reuniões
do Conselho cuja pauta lhes seja afim.
§ 2º O Conselho Estadual de Agrotóxicos tem as seguintes atribuições:
I - apreciar pedidos de cancelamento de registros e encaminhá-los com parecer ao órgão federal
registrante;
II - apreciar pedidos de cancelamento de autorização de estabelecimentos com localização
inadequada e encaminhar parecer aos órgãos estaduais competentes;
III - propor à DIAGRO medidas de restrições de uso de produtos, equipamentos e outros que julgar
necessário;
IV - propor aos órgãos federais registrantes que estabeleçam autorização de uso emergencial de
agrotóxicos e afins;
V - emitir parecer sobre a instalação de postos e centrais de recebimento de embalagens vazias, ou
contendo resíduos, de agrotóxicos e afins no Estado do Amapá, quando solicitado.
Parágrafo único. O Conselho deverá ouvir os estabelecimentos e os órgãos envolvidos antes de
elaborar parecer final.
CAPÍTULO XIII - DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 68. A DIAGRO poderá baixar normas regulamentadoras complementares visando o
aperfeiçoamento da execução das ações sobre o uso, o comércio, o armazenamento, o transporte e
a fiscalização de agrotóxicos, componentes e afins no Estado do Amapá.
Parágrafo único. Os modelos de documentos e formulários, destinados à execução destas atividades,
serão padronizados e aprovados pela DIAGRO.
Art. 69. A DIAGRO divulgará o valor dos emolumentos dos serviços das atividades de agrotóxicos
anualmente, de acordo com a variação dos índices da UPF/AP ou o que vier a substituí-la.
Art. 70. As receitas decorrentes de taxas e multas previstas neste regulamento, serão consideradas
recursos próprios da DIAGRO, e serão cobradas e recolhidas em conta bancária própria, devendo as
mesmas serem revertidas em benefício da própria atividade de Fiscalização e Inspeção
Agropecuária.
Art. 71. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Estadual de Agrotóxicos.
Art. 72. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
ANTÔNIO WALDEZ GÓES DA SILVA
Governador
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