
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N~ 002/ANA/2012

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N~
002/ANA/2012 QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA E A
REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS REBOB, VISANDO A
COOPERAÇÃO MÚTUA NA IMPLEMENTAÇÃO
DE AÇÕES DE INTEGRAÇÃO,
PLANEJAMENTO, CAPACITAÇÃO E
ARTICULAÇÃO DOS ORGANISMOS DE
BACIAS HIDROGRÁFICAS E APOIO À REBOB
NA QUALIDADE DE SECRETARIA TÉCNICA
PERMANENTE DA REDE LATINOAMERICANA
DE ORGANISMOS DE BACIAS - RELOB.

A AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, autarquia sob regime especial, criada pela
Lei n2 9.984, de 17 de julho de 2000, CNPJ n2 04.204.444/0001-08, com sede no Setor
Policial, Área 5, Quadra 3, Bloco "M", Brasília-DF, CEP 70610-200, doravante denominada
ANA, neste ato representada por seu Diretor-Presidente, Vicente Andreu Guillo, brasileiro,
casado, estatístico, portador da Carteira de Identidade n2 8.656.438-9, expedida pela SSP/SP,
CPF n2 990.937.408-06, domiciliado na SQSW 303, Bloco "J", Apto. 313, Sudoeste, Brasília-
DF, CEP 70673-310, e a REDE BRASIL DE ORGANISMOS DE BACIAS
HIDROGRÁFICAS - REBOB, constituída sob a forma jurídica de Associação Civil, sem
fins econômicos, inscrita no CNPJ sob n2 02.925.407/0001-55, com sede Avenida Getúlio
Vargas, 603, Salas 305/306, Centro, CEP 28970-000, cidade de Araruama, Estado do Rio de
Janeiro, neste ato representada por seu Presidente, LUPERCIO ZIROLDO ANTONIO,
portador da Carteira de Identidade n2 9.342.814, expedida pela SSP/SP, CPF n2 004.605.238-
05, domiciliado na cidade de Birigui-SP, doravante denominada REBOB, RESOLVEM
celebrar este ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, sujeitando-se, as palies, no que
couber, aos termos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas e
condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Acordo tem por objetivo a colaboração entre a ANA e a REBOB na
implementação de ações de integração, planejamento, fortalecimento, capacitação e
articulação dos organismos de bacias hidrográficas no Brasil e o apoio à REBOB para exercer
as funções de Secretaria Técnica Permanente da Rede Latino-americana de Organismos de
Bacias - RELOB.

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS

As partes signatárias comprometem-se, reciprocamente, visando à consecução do objeto do
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presente Acordo, no âmbito de suas atribuições a:

I - fortalecer os organismos de bacias hidrográficas, tais como Comitês de Bacias
Hidrográficas, Consórcio Intermunicipais, Associações de Usuários de recursos hídricos,
Agências de Bacias, Agências de Água e outras organizações que utilizam as bacias
hidrográficas como unidades de planejamento;

11- promover ações no sentido de melhorar a coordenação, a articulação e a integração dos
Organismos de Bacias e Redes tanto no âmbito nacional, como na América Latina e com
outras organizações internacionais;

III - promover o cadastro, o intercâmbio de dados e informações sobre os Organismos de
Bacias e Redes de Organismos de Bacias;

IV - desenvolver ações de capacitação e mobilização junto aos Organismos de Bacias com a
organização de cursos e eventos referentes a temas pertinentes à gestão dos recursos hídricos
de tal forma a fortalecer o processo de gestão através das Redes de Organismos de Bacias no
âmbito nacional e internacional;

V - desenvolver indicadores de desempenho da evolução da gestão das águas pelos
Organismos de Bacias;

VI - estimular o envolvimento dos municípios na gestão dos recursos hídricos;

VII - elaborar plano de comunicação para os Organismos de Bacias e suas Redes com vistas a
difundir a gestão das águas e as atribuições dos Organismos de Bacias dentro do Sistema
Integrado de Gestão de Recursos Hídricos;

VIII - organizar eventos de interesse comum envolvendo os Organismos de Bacias no âmbito
nacional e internacional;

IX - apoiar a REBOB para exercer as funções de Secretaria Técnica Permanente da Rede
Latino Americana de Organismos de Bacias.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

O presente instrumento não envolve transferência de recursos financeiros entre os partícipes,
cabendo a cada signatário aplicar seus próprios recursos.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES

São obrigações específicas dos patiícipes na execução deste Acordo:

l-DA ANA:

a) apoiar o intercâmbio de dados e informações referentes aos Organismos de Bacias e redes
de divulgação e informação na gestão de recursos hídricos;

b) apoiar ações e atividades de capacitação para os integrantes de Organismos de Bacias na
gestão dos recursos hídricos, fundamentalmente as q~fe~em a im70 dos



instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos;

c) apoiar a realização de eventos de integração, mobilização e sensibilização promovidos pela
REBOB sempre em benefício da gestão integrada dos recursos hídricos;

d) apoiar o desenvolvimento de cadastro e de indicadores de desempenho a evolução da
gestão das águas pelos Organismos de Bacias;

e) apoiar o desenvolvimento de Plano de Comunicação para as Redes de Organismos de
Bacias;

1) apoiar a organização de eventos de interesse comum envolvendo os organismos de bacias
no âmbito nacional e internacional;

g) apoiar a REBOB no exercício de suas atribuições de Secretaria Técnica Permanente da
Rede Latino Americana de Organismos de Bacias - RELOB, inclusive, quando
comprovadamente necessário, os deslocamentos do Secretário Técnico Permanente em
viagens para o cumprimento de suas funções.

11- DA REBOB:

a) promover o intercâmbio de dados e informações referentes aos Organismos de Bacias e
redes de divulgação e informação na gestão de recursos hídricos;

b) organizar e implementar ações e atividades de capacitação para os integrantes de
Organismos de Bacias na gestão dos recursos hídricos, fundamentalmente as que se referem à
implantação dos instrumentos de gerenciamento dos recursos hídricos;

c) realizar eventos de integração, mobilização e sensibilização sempre em benefício da gestão
integrada dos recursos hídricos;

d) desenvolver cadastro e indicadores de desempenho relacionados a evolução da gestão das
águas pelos Organismos de Bacias;

e) desenvolver e implementar Plano de Comunicação para as Redes de Organismos de Bacias
em parceria com outras instituições de tal modo a ampliar os processos de informação dentro
da gestão integrada dos recursos hídricos;

1) organizar eventos com o envolvimento dos organismos nacionais e internacionais;

g) exercer as funções de Secretaria Técnica Permanente da Rede Latino-americana de
Organismos de Bacias - RELOB cumprindo o Plano Operativo da entidade aprovado em
Assembleia;

h) manter informadas as demais redes de organismos de bacias do Brasil e os órgãos gestores
de recursos hídricos dos países da América do Sul e Caribe sobre as atividades da Secretaria
Técnica Permanente da RELOB.

CLÁUSULA QUINTA - DO PLANO DE TRABALHO

O Plano de Trabalho, para o horizonte de vigência do Acordo de Cooperação Técnica é
apresentado em anexo.
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instrumento.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

o presente Acordo poderá ser rescindido por simples denúncia de qualquer das partes, a
qualquer tempo, mediante comunicação dirigida por uma à outra, sendo-lhe imputadas as
responsabilidades e obrigações do prazo que tenha vigido, creditando-lhes, igualmente, os
benefícios adquiridos no mesmo período.

Parágrafo Único. O presente Acordo poderá ser rescindido, de comum acordo entre os
partícipes ou por inadimplência de quaisquer cláusulas ou condições, mediante notificação
escrita, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, em conformidade com a legislação em
VIgOr.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL

Em qualquer ação promocional relacionada como o objeto do presente instrumento, será
obrigatoriamente destacada a participação das instituições envolvidas.

CLÁUSULA OITA V A - DA PUBLICIDADE

A publicidade de atos, programas, obras e campanhas dos órgãos públicos, deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA

O presente Acordo vigorará pelo prazo de 03 (três) anos a partir da data de sua assinatura,
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, mediante a concordância dos
patiícipes.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DOS CASOS OMISSOS

O acompanhamento das ações de execução deste Acordo será exercido por representantes
especialmente designados pelos partícipes, sendo os casos omissos resolvidos de comum
acordo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES E MODIFICAÇÕES

O presente Acordo de Cooperação Técnica poderá ser alterado a qualquer tempo, de comum
acordo entre as partes, mediante lavratura de termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos do art. 67 da Lei n£ 8.666, de 1993 os partícipes indicarão, mediante
correspondência, o responsável pelo acompanhamento da fiel e ecução do presente Acordo
de Cooperação Técnica.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

Incumbirá à ANA providenciar, à sua conta, a publicação do extrato deste Acordo de
Cooperação Técnica no Diário Oficial da União, até o 52 (quinto) dia útil do mês seguinte ao
de sua assinatura, devendo ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias a contar daquela data.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA- DO FORO

Fica eleito o Foro da Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir
quaisquer litígios oriundos deste Acordo de Cooperação Técnica que não puderem ser
resolvidos administrativamente pelos partícipes.

E, por estarem de acordo, os partícipes assinam o presente Instrumento em 03 (três) vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

de março de 2012Brasília,

NOM~ F)clCt/1f r:. ,A1J/f3~
RG:/\3 0/.1
CPF: ))06 f(' o f 6- 9 J
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Anexo I - Plano de Trabalho

Prazo para Execução

Dados do Projeto

Título: Acordo de Cooperação Técnica n°. entre a Agência Nacional de
Águas, a Rede Brasil de Organismos de Bacias

Início:
ABR/2012

Término:
DEZ12014

Objeto: O presente Acordo tem por objetivo a colaboração entre a ANA e a REBOB na implementação de
ações de integração, planejamento, fortalecimento, capacitação e articulação dos organismos de bacias
hidrográficas no Brasil e o apoio à estruturação e funcionamento da Secretaria Técnica Permanente da Rede
Latino-americana de Organismos de Bacias - RELOB.

Justificativa: A ANA - Agência Nacional de Águas, tem atribuição legal e institucional de implementação da
Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
que tem em seu escopo tanto a criação como o fortalecimento dos Organismos de Bacias Hidrográficas.

A REBOB Rede Brasil de Organismos de Bacia, instituída em 1998, possui um conjunto de atribuições que
tem como finalidade primordial, apoiar o fortalecimento dos Organismos de Bacias, ou seja, os Consórcios
Intermunicipais de Bacias Hidrográficas, os Comitês de Bacias Hidrográficas, as Associações de Usuários de
Recursos Hídricos, as Agências de Bacias e outros organismos que tem como referência a preservação e
conservação dos recursos hídricos.

Já se encontram instalados e em funcionamento no Brasil, aproximadamente 230 Organismos de Bacias, sendo
que após mais de uma década da aprovação da Lei das Águas 9.433/97, é necessário aperfeiçoar os meios para
f0l1alecimento destes Organismos e estabelecer mecanismos que possibilitem a troca permanente de
informações, com a divulgação contínua de boas práticas e programas exitosos de preservação e recuperação
de nossas águas, além de consolidar indicadores que possam avaliar os seus desempenhos, referendando e
apoiando tomada de decisão para a melhoria na eficiência do trabalho desenvolvido por estes Colegiados em
consonância com a gestão macro do Sistema Integrado dos Recursos Hídricos no Brasil.

Neste contexto de atuação, a REBOB foi eleita, na 11Assembléia da RELOB, realizada nos dia 24 e 25 de
novembro de 20 11, na cidade do Panamá, Secretaria Técnica Permanente da Rede Latino-americana de
Organismos de Bacias - RELOB. A RELOB foi criada em 1998 e seu processo de reestruturação conta com o
apoio da ANA, desde 2007. A 11Assembléia realizada no Panamá decidiu que a Secretaria Técnica da RELOB
terá caráter permanente no Brasil e que sua função será exercida pela REBOB.
Diante do acima exposto justifica-se a firmatura do presente Acordo e o apoio da ANA para que a REBOB
exerça suas funções como Secretaria Técnica Permanente da RELOB.

Meta Descrição Resultado esperado
Duração

Início/Término

Realização de reuniões de preparação
das atividades previstas no presente Reuniões realizadasAcordo ABR/2012 MAI/2012

2

Realização de Cadastro e Documento contendo oSistematização das infonnações sobre levantamento do perfil
os Organismos de Bacias Hidrográficas MAI/20 12atualizado dos organismos de
e Redes de Organismos de Bacia bacias no âmbito nacional e
existentes no Brasil. Internacional.

MAR/2013



1°

3

4

5

6

Desenvolvimento de indicadores de
desempenho relacionados a evolução da
gestão das águas pelos Organismos de
Bacias

Desenvolvimento de Programa de
Capacitação e Mobilização contínuos
junto aos Organismos de Bacia com a
organização de Cursos e Seminários
pertinentes à gestão dos recursos
hídricos no âmbito nacional e
internacional

Desenvolvimento de Plano de
Comunicação e difusão de informações
das ações e trabalhos desenvolvidos
pelos Organismos de Bacia e suas
Redes

Organização de eventos com o
envolvimento organismos de bacias no
âmbito nacional e internacional

Documento contendo a
proposta de um sistema de
indicadores sobre as
caracteristicas e desempenho
dos organismos de bacias no
âmbito nacional com o
propósito de estabelecer metas
de curto/médio/longo prazo.

Documento contendo o
programa de capacitação e
mobilização, com devido
conteúdo, cronograma físico e
financeiro e as necessidades de
apoio para a sua implementação

Plano de Comunicação e
Difusão para as Redes de
Organismos de Bacias em
parceria com outras instituições
de tal modo a ampliar os
processos de informação dentro
da gestão integrada dos
recursos hídricos

Eventos nacionais e
internacionais sobre os
organismos de bacias realizados

MAl/2012

MAI/2012

MAl/20l2

MAl/20l2

DEZ120l2

ABR/20l3

AGO/20l3

DEZ/20l4

Obs: O Acordo de Cooperação proposto não prevê o desembolso de recursos financeiros pelas
instituições envolvidas.
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JOSÉ JORGE DE ALBUQUERQUE BAIIIA

02004.000248/2009- I I

02004.00028412009-76

02004.000282/2009-87

02004.000248/2009-1 I

0566.793.232- 15

230.926.961-15

186.902.892-9 I

230.926.961-15

005.942.962-34

005.942.9 -3

INSTITUTO IIRASILEIRO DO MEIO A~IBIENTE
E nos RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

_ A\'IS.o IlE L1CIT,\Ç.:l.O
PI{EGAO ELETRONICO N' 2/2012 - UASG 193111

MARIA DA CO~CEICAO DE OLIVEIRA FERHEIRA
Pregoeira

Processo n! 02015004560201161. Objeto: - Contratação de empresa
especializada para prestação dos erviços de apoio à area adminis-
tativa. para atendimento à demanda da Sede da Superintendência
Estadual do tBAMA em Belo 1I0rizontclMG. Total de Itens Lici-
tados: 00005 . Edital: 22/03/2012 de 08hOO às 12hOO e de 14h às
17h30. Endereço: Av.do Contorno, 8121 - Bairro de Lourdes Belo
Horizonte Lourdes. BELO HORIZONTE - MG . Entrega das I)ro-
postas: a partir de 2210312012 às 08hOO no site www.eompras-
nel.gov.br. Abertura das Propostas: 03/04/2012 às 09h30 si te
www.compmsncl.gov.br.

Fundamento legal: Lei nl 10.520, de 171712002, Decretos nl s 3.931.
de 19/9/2001 e 5.450. de 31/512005, aplicando-se subsidiariamente a
Lei n! 8.666. de 211611993: Vigência: 12 meses. a partir da data de
sua assinatura: e Data da assinatura: 2/3/2012.

(SIDEC - 21/03/2012) 193099-19211-2012NE800005

305.991.6542-04 02004.000288/2009-54

22<),00

PKÇU
Unitário
,RSI

SUPERINTENDÊNCIA NO MATO GROSSO DO SUL
1:I1ITAL UE INTIMA(''\O

Ad, o ngues Buencout

IVelTa orelTa

OSlmauro O IVelTaMorelTa

a o e aga ães Lamas

Luiz Pereira Santana

Maria Fclicia de Campos

Maroh Balbueno a Silva

Maria Fcliel3 de Campos

Ubaldo de Magalhães Lamas

José Ribamar Rodrigues

O Superintendente Estadual do IBAMA do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições
legais impostas pelos autos de infração mencionados, no prazo de 15 dias a partir da publicação do
presente. Sob pena de incorrer em mora e inscrição em Divida Ativa, pelo presente Edital INTIMA os
mteressados abaixo relacionados. por se encontrar em lu~ar incerto e não sabido. para pagarem os
débitos eonfonne dispõc Instrução Nonnati ••.a n! 14 de MaIO de 2009 e demais legislação pertinentes.
NOME CNPJ/CI'F N° do Proccs. ••o Auto

Infonnamos que ao final do prazo de dez dias. contados da presente data, apresentadas ou não
as alegações finais pelos interessados. os referidos processos entrarão na pauta de julgamento nos tennos
do artigo 122 do Decreto n! 6.514/2008.

ANA

14 TaJX"le ergo- Ergomais .5
lIt)miooantir•.. Bubble
d;

Araruama-RJ: Objeto; Colaboração entre a ANA c a REBOS na
implementação de ações de integração. planejamento. fortalecimento.
capacitação c articulação dos organismos de bacias hidrográficas no
Brasil c o apoio à REBOa para exercer a função de Secretaria
Técnica ()cnnancnlc da Rede Latino-americana de Organismos de
Bacias - RELOB; Vigência: 03 (três) anos a partir da dala de sua
assinatura: Data da assinatura: 14/312012; Assinam: Vicente Andrcu.
Diretor-Presidente da ANA. CPF n! 990.937.408-06. c Lupcrcio li-
mldo Antonio, Presidente da REBOS, CPF004.60S.238-0S.

LX.TI{ATO UE RLGlSTlW UE ]'REÇOS

Processo n' 02501.001233/2011-75;
ç,spécie: Ata de Registro de Preços n! 009/~NN2012:
Orgão Gerenciador. Agência Nacional de Aguas - ANA: CNI)j n!
04.204.444/0001-08; Empresa detentora dos preços registrados: Neu-
ziléia Amorim de Oliveira - ME. CNPJ n! 07.115.60610001-11;
Objeto: Registrar os prcços pam a eventual aquisição dc materiais.
especificados no Tenno de Referência, Anexo I do Edital de Pregão
Eletrônico n! 039/2011, confonne descrição a seguir:
Item Dc!ll.Tíçãol Marcai Quantidade pur órgão)

~oddo

02004.000242/2009-35388.955.952-20

342.150.182 - 34 02004.000323/2009-35

000.328.982 - 66 02004 oo0326/201O-JI
06.023.429/0001-80 02004.000210/2010-73

732.0Jl .622-72 02004.000314/200 -44
O 660/00 -48 2004 00 20 -33
587.919.572-49 02004.001415/2006-90

F FertClra osta-ME
G. a I va Correa

Antômo Machado do Canno

A essan ro Pen a Moraes
Adernar S. Souza

Car os Gotardo
D taF reta Itda- P
Elmar Feitosa da Silva

Ehzabete PantoJa dos Santos

EI>JTAL Nt 1/2012

Ministério do Meio Ambiente

O GERENTE EXECUTIVO DO IBAMA EM SANTARÉM. ESTADO DO PARÁ. no us
suas atribuiçõcs legais e considerando a impossibilidade de identificação do responsável pela infraç.
c/ou dctentor dos imóveis. cujas áreas abaixo relacionadas já se encontram com Embargo Admi-
nistrativo. com publicidade via edital. eonfonne prevê o parágrafo 2° do Art. to8 do Decreto Federal
6.514/2008. por terem sido desmatadas e/ou exploradas em desacordo com a legislação vigente. NO-
TIFICA. para que haja a retirada dos animais domésticos porventura existentes sobre as áreas. sob pena
dc apreensão. confonne caput do artigo 103, do Decreto 6.514/2008. inciso 11e parágrafo 1°.

hem Coordenada. .• Geográfica... Tenno de Processo Munidpio
. Embar o

426362-C
O

495701.C

HUGO AMÉRICa RUDERT SCHAEDLER

Vistas dos respectivos processos poder..10 ser obtidas junto a GER~NCIA do IBAMA em
SANTARÉM-PA. à Av. Tapajós, 2267. Laguinho. Santarém - PA, CEP 68040-000. Os evenlUais in-
teressados cm se manifestar acerca dos cmbargos dcver.lo encaminhar os documentos para a Gerência do
IBAMA em SantarémlPA. fazendo-se referência à numeração do respectivo processo administrativo.

SUPERINTENDÊNCIA NO AMAPÁ

Vistas do respt.'Ctivo processo poderão ser obtidas junto a GER ~A: o IBAMA cm SAN-
TARÉM-PA. à Av. Tapajós, 2267. Laguinho. Santarém - PA, CEP 68.040..000. OS ) ojctoS' deverão ser
encaminhados a Gerência do IBAMA em SantarémlPA, fazendo-se referência à numera ão do rcspectivo
processo administrativo.

AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS
EXTRATOS UE ACORUO m: COOPEI{AÇÃO TÉCNICA

Processo n! 02501.001341/2011-48; Espécic: Acordo de Cooperação

l~~i.c~N;J ~~IÓ~?2~.4~~~~~~t~~. ~~~~~e ~:~~~~IP~fic~f.uÁ~e~
5. Quadra 3. ,Bloco "M". Brasilia-DF. e a Agência Executiva de
Gestão das Aguas do Estado da Paraíba - AESA. CNPJ n!
07.529.125/0001-52. com sede na Avenida Epitácio Pessoa. 1.457.20

andar. Bairro dos Estados. Jo:\o Pessoa-PB; Objeto: Colaboração en-
tre a ANA e a AESA. visando ao desenvolvimento de ações conjuntas
referentes à integração e modernização das redes hidrometcorológicas
situadas no Estado da Paraíba: Vigência: até 311712016; Data da
assinatura: 17/2/2012; Assinam: Vicente Andreu. Diretor-Presidente
da ANA. CPF n! 990.937.408..06. e Ana Maria de Araujo Torres
Pontes. Dirctora-Presidente da AESA. CPF n! 089.151.214-49.

Processo n! 02501.001208/2011-91; Espécie: Acordo de CooReração
Técnica n! oo2/ANN2012: Signatários: Agência Nacional de Aguas-
ANA pj n! 04.204.444/0001-08. com sede no Setor Policial. Área
5. QU(;lilra • Bloco "M", Brasília.DF. e a Rede Brasil de Organismos
de Bacias Hidrqgráficas - REBOB. CNPJ n! 02.925.407/0001-55.
com ~'Úe n3 AVJ:nida Getulio Vargas. 603, Salas 305/306, Centro.

A Autoridade Julgadora no âmbito da Superintendente do IBAMA no Amapá. no uso de suas
atribuições legais e em cumprimento ao disposto no parágrafo único do Art. 122 do Decreto n!
6.514/2008. de 2008, notifica as pessoas fisicas e juridieas abaixo clencadas para manifestarem-se em
alegações finais nos autos dos processos administrativos, no prazo de 10 (dez) dias. relativos a autos de
infração lavrados. em trâmite nesta SUPESnBAMA!AP.

l\lll~IS DE INTIMAÇÃO

. O GERENTE EXECUTIVO DO I MA NO MUNiCíPIO DE SANTARÉM. ESTADO DO
PARA, no uso de suas atribuições egais resente Edital NOTIFICA o interessado abaixo TC-
lacionado. confonnc pevê a IN 141200911 ará aprcsentaçilo do I)ré-projeto de Recuperação de
Danos Ambientais. referente ao presente pr . de 20 (vinte) dias contados a partir da
publicação do presente Edital. Caso não haj do ~ rojeto dentro do prazo estipulado, o
julgamento do auto de infração seguirá o o csconsiderada a possibilidade da
conversão de multa a partir da recomposição do dano.

Nomc CPF/CNI' J AI
D RJ D 5 O - 04 4-

Este documento pode ser verificado no endcreço eletrônico http://www.in.b.UVht3lJcrJtickt~html.
pelo código 00032012032200134

Documento assinado digitalmente confonne MI) n! 2.200-2 de 2410812001. que institui a
Infmcstrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

http://www.compmsncl.gov.br.

	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

