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PODER EXECUTIVO
“ Art . 104 . A iniciativa das leis complementares c ordin árias
cabe a qualquer membro ou Comissão da Assembleia
Legislativa , ao Governador do Estado , ao Tribunal de

MENSAGENS

Justiça, ao Procurador-Geral de Justiça e aos cidadãos nos
casos e na forma prevista nesta Constituição .

Par ágrafo ú nico . São de iniciativa privativa do Governador
do Estado as leis que disponham sobre:

.. .

-

MEN5A6EM U °ÇF}8/\7 GEA

V - cna ção , estrutura çã o e atribui ções das Secretarias de
Estado e órgãos da administração pú blica estadual ;”

-

VETO TOTAL AO PROJETO DE LEI N ° 0144 / 2015 AL

Senhor Presidente:
Tenho a elevada honra de dirigir - me a Vossa Excel ência c
aos
demais Deputados que integram essa Casa Legislativa e comunicar
que. na
conformidade do disposto no § Io , do art . 107, da Constituição do
Estado do
Amap á, decidi vetar totalmentc o Projeto de Lei n 0144
/2015
°
AL, dc
autoria do Exmo. Dep . Paulo Lemos, que estabelece a vedação da reten
ção de
equipes, equipamentos , ambulâncias c macas do SAMU e
de outras unidades
móveis hospitalares de atendimento de urgência e emergê ncia
no Estado do
Amap á .

-

Com o devido respeito, sem embargo dos elevados desígnios
do
Legislador e da relevâ ncia da mat é ria , sou forç ado a negar
assentimento ao
projeto de lei diante do flagrante vicio de iniciativa em afronta
a preceitos da
Constituiçã o do Estado do Amapá e da Constituição Federal.

RAZOES DO VETO:

Em que pese o mérito da proposição de lei , verifica-se que
acarretará mais preju ízos ao serviço pú blico de sa ú de , do que benefícios, haja
vista a limitação de estrutura das unidades p ú blicas de sa ú de do Estado.
Diante da delicada situação que a á rea da sa ú de vivê ncia atualmente, como é
de notório conhecimento, resta n í tido que n ão há inten çã o do gestor p ú blico
em promover a retenção indevida de macas. Entretanto, diante de situaçõ
es
emergenciais a medida toma -se extremamente necessária em casos
específicos, para garantir o atendimento médico em ocorrências emergenciais .
No atendimento de urgência e emergência , prima-se pelo
princí pio constitucional da dignidade humana , pois as reten ções de
macas
ocorrem em situações de real necessidade, no sentido de assegurar os direitos
individuais e indisponíveis à vida e à saú de de pacientes que se encontram em
estado grave , ante a situação de insufici ê ncia de condi ções para viabilizar
seu

atendimento.

Neste caso , seria - paradoxo viabilizar a promulgação desta
proposi ção de lei , a í
f m de zelar pelo atendimento pré -hospitalar , de outro
lado, restaria inviabilizado o atendimento m édico ao paciente
por falta de
macas . Evidenciamos que n ão há inten ção do gestor pú blico em promover
de
forma indistinta e descomedida a reten ção dc macas, mas apenas em
situa ções de relevante urgê ncia e necessidade.

O objetivo da Administração Pú blica é a melhoria continua da
presta çã o dos serviços p ú blicos , em especial da área de sa ú de , todavia ,
deve
se atentar ao principio jur
ídico da Reserva do possível , segundo o qual a
eficácia dos princípios fundamentais devem se atentar as possibilidades
f áticas e financeiras do ente pú blico .

-

A proposição de lei tem como finalidade prccipua a veda
ção da
reten ção de equipes , equipamentos , ambulâncias e macas
do SAMU e de
outras unidades m óveis hospitalares de atendimento de urgê
ncia e emergê ncia
pelos hospitais, clinicas e congé neres no Estado do Amapá
. Assim
,
a formaliza çã o de denuncia em desfavor da diret ória t écnica da como defini
instituiçã o que
reteve a ambulância, a maca ou equipamento junto ao
Conselho Regional de
Medicina para a devida apura çã o.

Não restam d ú vidas sobre a necessidade de responsabiliza
çã o do
ente p ú blico pela reten çã o indevida e injustificada da equipe e
equipamentos
do SAMU nas unidades de atendimento de urgê
ncia e emergência . Contudo, a
proposição de lei interfere na forma de execu ção de
funções e atribui ções
t ípicas ca Administra çã o Pú blica , ao criar obrigações
para seus órgãos c
determinar o modo como os serviços pú blicos atinentes a sa
úde estadual
devem ser desenvolvidos . Dessa forma , interfere em maté
ria de competê ncia de
iniciativa privativa do Governador do Estado. Vejamos o disposto
no art . 104 ,
da Constituição Estadual:

Das Leis

Convé m destacar , o Código de Ética dos profissionais médicos no
exercício da profissão , conforme a Resolução CFM n° 1.931 2009:
/
“ É vedado ao médico:
Art . 33. Deixar de atender paciente que procure seus
cuidados profissionais em casos de urgência ou emergê ncia,
quando n ão haja outro m édico ou serviço médico em
condições de fazê-lo.”
Considerando a ausência de macas em determinadas situações
extremas toma se necessária à utilizaçã o de macas para realiza
ção de
procedimentos médicos a pacientes em unidades de atendimento
mé dico no
Estado, não cabendo punição ao m édico pela utilizaçã o das macas, haja vista
que a ausê ncia de prestação do serviço pú blico em saú de tamb
é m é passí vel
de responsabilização profissional , nos termos do Código de tica
É
dos
profissionais M édicos.

-

Deste modo, resta claro que ao estabelecer a proibição de
retenção de macas e ambulâncias nas unidades hospitalares, a
propositura
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de uso de recursos hí dricos de domínio do

CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer

estado para as finalidades ou interfer ências

uma normatização sobre a necessidade de

abaixo mencionadas ser á de 35 ( trinta e

avalia çã o e classificação dos usos de pequena

cinco) anos:

vazão para dispensa de outorga no uso de

/

Barragens de regulariza ção de vazões

á gua de domí nio do Estado do Amapá.

ou de aproveitamento hidrelé trico sem
concessão

de

Art. 1o. Estão dispensados da outorga de

autoriza çã o e outras obras hidráulicas que

direito de uso de recursos h í dricos os usos

administrativo

ato

necessitem de outorga.

^

considerados de pequena vazão

Abastecimento p ú blico e esgotamento

sanit á rio

operados

prestadores

por

de

serviç os que independem de concess ã o ou
ato administrativo de autorizaçã o

Para

concessionárias

.

autorizadas

e

de

.

política estadual de recursos hídricos.

requerimento

concessão da dispensa de outorga t ão logo se

prazo

seu

esgote

e

seja

eliminada

a

§1°. O descumprimento da parte final do caput
do artigo acarretará a lavratura de auto de
infração,

Declaração

de

Dispensa de Outorga, estando o beneficiá rio
obrigado ao retorno à situa ção anterior à

.

de Dispensa de Outorga ao órgão executor da

O

de obras emergenciais e/ ou tempor ários de

infraestrutura pública, com prazo de execu çã o

emergência

§1°. Os usuários dever ã o solicitar a Declaração

§2°.

Art. 7°. Haverá dispensa de outorga nos casos

estabelecido na emissã o da Declara çã o de

RESOLVE:

ou

.

poluidora

de

instaura ção

administrativo e

de

processo

a aplicação

de san ções

Dispensa de Outorga deverá ser protocolado

cabíveis, conforme o previsto na legisla ção

.

serviç os públicos e de gera çã o de energia

no ó rgão executor da polí tica estadual de

hidrelé trica, o prazo de validade da outorga

aplic á vel, sobretudo no Decreto n° 3009/98.

recursos hídricos, em formulá rio pr ó prio,

dever á coincidir com os prazos constantes

Art. 8o. É permitido o Ato Declarat ório em que o

disponibilizado pelo órg ã o

dos correspondentes contratos de concess ão

.

e atos administrativos de autorizaçã o
O

prazo de validade das outorgas para

p ú blico

abastecimento

e

esgotamento

sanitá rio em casos não previstos acima será
de 10 (dez ) anos .

.

. .

Art 2° É considerada captação superficial de

captação subterr â nea considerada de pequena

má xima de 0,8L/s ou 3,0m3/h para qualquer

Polí tica Estadual de Recursos Hídricos.

uso.

Art. 9° As acumula ções, deriva ções, capta ções

.

de serviç os de abastecimento público e
esgotamento sanitá rio dever ão corresponder

escassez hí drica.

a uma populaçã o estimada para um horizonte

§2°. As á reas de escassez hídrica ser ão

de 10 ( dez) anos, independentemente da

definidas pelo órgão executor da Política

exist ência de concess ão ou autorizaçã o.

Estadual de Recursos Hí dricos, com base pelo

a natureza, finalidade, horizonte do projeto,

útil

justificar ,

porte

ou

levando-se

do

empreendimento

em considera çã o

o

per í odo de retorno do investimento, quando
for o caso. respeitado o limite má ximo de 35

.

(trinta e cinco ) anos

Todos os prazos de validade da outorga
mencionados

anteriormente

poder ã o

ser

reduzidos conforme decisão do CERH em
casos de necessidades.

Estado do Amapá

Conselho Estadual de Recursos Hídricos

RESOLUÇÃ O CERH N° 009 de 18/09/ 2017
Dispõ e sobre a classifica ção dos usos de
pequena

vazão

de

derivaçã o,

captação,

requerida, no caso de

vazão, a ser analisado pelo órgã o executor da

para regiões classificadas como áreas de

vida

dispensado de outorga

vaz ão

pequena vazã o aquela que n ão exceda a vaz ão

§1° Ser ã o estabelecidos valores diferenciados

anteriormente poder ão ser ampliados quando

a ser

declara a

máxima de 72 m3/dia, com a vazão instantânea

Os quantitativos outorgados para prestadores

Os prazos de validade da outorga definidos

requerente

.

§3° Na ausência de definição das áreas e

para

serão objeto de cadastro pelo pró prio usuário

e

fiscalização

pelo

.
único. Os

órgã o

executor

dos

recursos hídricos

menos na precipitação e na evaporação.

valores

e lanç amentos considerados de pequena vaz ã o

regiões

escassez,

de

ser á

considerado o valor 0, 5L/s nas áreas definidas
como tal no momento de an álise pelo órg ã o

.

executor de recursos hí dricos

Parágrafo

usos considerados de

pequena vazão ser ão isentos da cobranç a de

.

taxas e emolumentos

.

Art. 10 O órgão executor da política estadual

de recursos hídricos emitir á a declaraçã o de

uso de pequena vazão com base nos dados
informados pelo usuá rio no Cadastro Nacional

de Recursos Hídricos ( CNARH) e ou no
formulário para cadastramento de uso de

.

Art.3° Considera-se captaçã o subterrânea de

pequena vaz ão, ficando o usuário sujeito a

pequena vaz ão:

posterior fiscalização e apresentaçã o dos

I - o abastecimento residencial unifamiliar;

documentos comprobató rios.

II - até o má ximo de 36m 3 /dia para uso

Art. 11. São considerados usos de recursos

residencial;

hí dricos dispensados de outorga:

III - at é o má ximo de 5 m 3/dia par a os demais

I - Serviç os de escavação e dragagem, em leito

usos;

de rio ou reservatório, para fins de:

Art. 4o. Os usos de água para gera ção de

a) Desassoreamento;

energia

b) Limpeza;

elé trica

em

Central

Hidrelétrica ( CGH), com potência

de

Gera ção

instalada de

até 1MW (um megawatt);

.

Art 5 o. Acumulações superficiais, por usuário

c ) Conservação de margens;

d) Extração de água mineral;

ac úmulo e lanç amento em recursos hí dricos de

de um mesmo curso de á gua, com á rea de

domí nio do Estado do Amapá , que são

espelho de água com no má ximo 5,0 ha e

dispensados de outorga.

altura de barramento de até 1,5m;

O Conselho Estadual de Recursos Hídricos

Art. 6°. Os lanç amentos considerados de

( CERH/ AP), nos termos do disposto na Lei

pequena

Federal n° 9.433, de 08 de janeiro de 1997, da

especifica por parte do órgã o executor da

Polí tica Nacional de Recursos Hí dricos, e no

Polí tica Estadual de Recursos Hí dricos para

uso de suas atribuições e competências que

identificar

lhe s ão conferidas pela Lei Estadual n° 0686 ,
de 07 de junho de 2002 e no Decreto n° 4.509,

disponibilidade hídrica do corpo h í drico que

situações

sofrerá interven ção, considerando para todos

inc êndio;

de 29 de dezembro de 2009; e

os casos a natureza e o c á lculo da carga

IV - Drenagem urbana;

vaz ã o

as

depender ã o

rela ções

entre

de

análise

demanda

e

e) Outros fins que não alteram o regime de
vazão dos corpos hí dricos.
II - Obras de travessia de corpos de á gua tais

como pontes, passagens molhadas, dutos e
outras interfer ências hidr á ulicas como diques

.

e soleiras de nível

III

- Captações

de água para atendimento de

emergenciais

de

combate

a
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V

Usos de recursos hí dricos em corpos

d’á gua de domínio estadual de curta duraçã o e
que nã o fique caracterizado como de uso

.

permanente

.

Art. 12 Os critérios previstos nesta Resolução,

Pág. 28

licenç a ambiental de determinada atividade, se

efluentes, sendo que, neste último caso, o

for o caso;

racionamento poderá implicar restrição ao

VI

- Apresentar

ao órg ão executor da política

lanç amento de efluentes que comprometam a

estadual de recursos hídricos, junto com o

qualidade de água do corpo receptor.

requerimento de dispensa de outorga, o termo

Art.18 A Declaração de Dispensa de Outorga

fí sico-químicos, químicos

.

para os usos de acumula ções, deriva ções,

e

capta ções e lanç amentos considerados de

bacteriológicos da água bruta dos poç os, com

estadual de recursos hí dricos, a qual dever á

pequena vaz ã o, poder ã o ser revistos pelos

os par âmetros previstos na tabela constante

ser assinada por seu gestor ou substituto

no Anexo I desta resoluçã o;

designado.

comités

de

hidrográ fica,

bacia

em

suas

respectivas á reas de atua çã o, quando este

.

existir

Art.

13.

usuá rios

Os

empreendimentos

que

fizerem

seus

em

utiliza çã o

de

recursos hí dricos considerados de pequena
vaz ão

não

e

sujeitos

outorga,

a

ficam

hí dricos

poços,

último dia de novembro de cada ano, relatório

comprovando

instalação

a

de

usuários,
os
hidrômetro,
todos
para
excetuando-se os usos domésticos e rurais de

pessoas físicas;

-

.

comprovando as condições sanitárias e de

seguranç a do poç o, no caso de uso de á guas

Outorga de Recursos Hídricos juntamente com

subterrâ neas, para qualquer finalidade;

de

Dispensa

de

Outorga emitido pelo órgão executor e o
Formulário para Cadastramento de Uso de

Pequena Vaz ã o que independem de Outorga,

todos a serem expedidos pelo ó rg ão executor

da polí tica estadual de recursos hídricos,

Rfesidente.

ANEXO I

efetuar o licenciamento ambiental e demais

autorizações exigidas pela legisla çã o, ficando
o usu á rio sujeito a posterior fiscalização.

laudos

Os

. .

respons á vel técnico, quando for o caso e o

Outorga não exime o usuário das seguintes

físico-químicos,

bacteriológicos

devem

.

constante da Portaria n° 2.914, de 12 de

I Manter vazões mí nimas nos corpos d’água

usuário no Cadastro Nacional de Recursos

superficiais para jusante de quaisquer usos ou

indicando,

Hí dricos ( CNARH) e ou no formulá rio para

interferências;

potabilidade da água analisada.

cadastramento de uso de pequena vaz ão, o

II

órgão

químicas das águas subterrâ neas, abstendo -se

da

polí tica

estadual

de

.

Preservar
alterações

as

caracter ísticas

físicas

e

recursos hí dricos emitirá manifestação sobre a

de

dispensa solicitada atrav és da Declaração de

condições naturais dos aquí feros ou a gestão

.

Dispensa de Outorga

que

possam prejudicar

as

dessas águas;

.

laudo

Conservação (UC ), o usuário dever á comunicar

físico

químicas

com

par â metros definidos no anexo I.

.

Art

do

pedido

de

dispensa

de

outorga de uso de recurso hídrico são:

-

I

Outorga, devidamente preenchido, constando

assinatura

do

interessado

ou

representante(s) legal( is) da empresa;

II - C ópia do RG e CPF se pessoa física; CNPJ
se pessoa jurídica;

-

Có pia de documento que comprove a

titularidade da área/propriedade;

*

águas subterrâneas, fica definido o seguinte

conjunto

mínimo

químicas,

de

químicas

parâmetros
e

X
X

uso

doméstico,

o

requerente

N.°

deverá

01

PARÂMETRO

Cloretos - Cl (mg/l)

informar ao órgã o executor da polí tica estadual

02

Condutividade (pS/cm)

de recursos hídricos quando do requerimento

03

Dureza total - CaC03 (mg/l)

de dispensa de outorga, a qualidade do

04

Ferro total - Fe (mg/l)

-

05

Fluoretos - F (mg/l)

06

Fosfatos - PO4 (mg/l)

efluente lanç ado atrav és de análises físico

químicas, químicas e biológicas.

Art. 17. Na ocorrê ncia de eventos crí ticos de
enchente,

e

com

efeitos

na

pontuais,

em

comunidades

Nitratos - N-NO3 (mg/L)

08

Nitritos - N-NO2 (mg/l)

09

PH

e

10

Sólidos dissolvidos totais (mg/l)
Sulfatos - S 04 (mg/l)

disponibilidade e qualidade das á guas, em
situações

07

- Procuraçã o, original ou c ópia autenticada,

cidades, o órgão outorgante deverá instituir

11

regimes de racionamento de á gua pelo período

12

Turbidez (UT)

reconhecida em cartório, e c ópia simples da

necessário.

13

Temperatura

C édula de Identidade e do Cadastro de Pessoa

I

Ser ão prioritariamente assegurados os

14

Coliformes Fecais NMP/100ml

volumes mínimos necessários para consumo

15

Coliformes Totais NMP/100ml

Fí sica

-

CPF do procurador, nos casos de

representaçã o;
V

físico-

bacteriológicas

devidamente preenchida e assinada, com firma

IV

de

X

IV. Lanç amentos de efluentes, que não sejam

seca

III

condições

Para fins de caracterização hidroquímica das

Declara çã o de Dispensa de Outorga;

de

Requerimento Padr ão de Dispensa de

a

as

ao órg ã o gestor da UC o recebimento da

14. Os documentos necessários para

formalizaçã o

inclusive,

necess á rios:

III Em caso de captaçã o feita em Unidade de

an álises

dezembro de 2011, do Ministério da Saúde,

.

§2° Fica o requerente obrigado a entregar o

de

e

o

comparativo entre os resultados das análises e

§1° Após avalia çã o dos dados declarados pelo

executor

químicos

apresentar

os valores máximos permitidos pela legislação

obrigações:

.

/

não isenta os usuá rios da obrigatoriedade de

Art 16 O cadastro dos usos nã o sujeitos a

.

MARCELO IVAhf PANTOJ
PAN‘ Á CREAO

Art. 15. O uso considerado de pequena vazão

devidamente preenchidos e assinados pelos

representante legal

.

Art 20 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação

a

Padrã o

.

dos usos e usuários cadastrados

fotogr á fico,

relatório

Apresentar

dispensa atrav és do Termo de Dispensa de

o Requerimento

. .

Art 19 O órgão executor da Polí tica Estadual
de Recursos Hídricos deverá encaminhar até o

polí tica

recursos

ser á concedida pelo órg ão executor da política

- Apresentar relatório fotográfico, no caso

VIII

de

e

de uso de águas subterr âneas atrav és de

VII

obrigados a requerer ao órgão executor da
estadual

laudos

os

- Cópia da licença, autorização ambiental, ou

-

humano, dessedentação de animais e uso
OBSERVAÇÃ O:
contaminação o

domésticos;

protocolo de solicitação da licenç a ou da sua

II - Poderão ser racionadas, indistintamente, as

renova çã o, ou a declaração de dispensa de

captações de água e/ou as

diluições de

Havendo
suspeita
de
órg ão outorgante poder á
solicitar quaisquer aná lises constante na
Portaria n° 2.914, de 12 de dezembro de 2011,
do Ministério da Saúde.

