
  PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA/MG 
Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº. 1624, Bairro Ponte Nova – CEP: 37640-000 

  TEL.: (35) 3435-3620 – www.extrema.mg.gov.br 

1ª VIA: AUTUADO /2ª VIA: SMA/3ª VIA: SMA 

  AUTO DE INFRAÇÃO Nº.: 002/2019 

DADOS DO AUTUADO: 

Nome/Razão Social: FRANCISCO RONALDO DE LACERDA 

Endereço: RUA FIRENZE, LOTE 21 – VILA ROMANA 

Bairro: DOS PIRES CEP: 37.640-000 Cidade: EXTREMA UF: MG 

CPF/CNPJ: 536.847.704-00 Telefone: --- Celular: (11) 97469-0350 

E-MAIL: cricalacerda@hotmail.com 

DADOS DO LOCAL FISCALIZADO: 

Endereço: RUA FIRENZE, LOTE 21 – LOTEAMENTO VILA ROMANA 

Bairro: DOS PIRES 
Atividade: Intervenção em APP – Descumprimento de Termo 

de Compromisso 

Notificação nº.: AF nº. 019/2019 Data da Notificação: 14/03/2019 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS: Latitude: 22°53'20.32"S Longitude: 46°21'32.17"O 

RELATÓRIO: 
Em cumprimento ao disposto no item 11, inciso “iii” da Deliberação Normativa CODEMA nº 015/2017, segundo o qual: “Findo o prazo 

fixado no Termo de Compromisso, para a adoção das medidas específicas de correção da degradação ambiental, será realizada 

verificação, a fim de se atestar o efetivo cumprimento das medidas”, foi realizada vistoria no local em 13/03/2019, oportunidade em 

que se constatou o descumprimento do Termo de Compromisso – TC nº 038/2018, visto que o autuado não apenas deixou de 

cumprir com o estabelecido no referido TC, como também continuou a intervir na área de preservação permanente (APP) do curso 

hídrico existente no local, com a construção de edificação em alvenaria e calçamento de contrapiso em concreto, com 

distanciamento de 17 (dezessete) metros do córrego.**************************************************************************************** 

INFRAÇÃO ARTIGO INCISO LEGISLAÇÃO PENALIDADE 

Descumprir total ou parcialmente Termo de Compromisso. 19, § 3º III 

Decreto Municipal 

1.782/2006 

MULTA: 

10.000 UFEX 

TOTAL 10.000 UFEX 

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES: [art. 21, § 1º, incisos I e II do Decreto Municipal nº. 1.782/2006] 

ATENUANTES: 
(   ) reparação imediata do dano ou limitação de degradação ambiental causada;  
(   ) comunicação imediata do dano ou perigo de  dano à autoridade ambiental;  
(  ) gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos  e suas conseqüências para a 
saúde pública e para o meio ambiente;  
( ) situação econômica do infrator, atribuindo-lhe o ônus de comprová-la 
documentalmente. 

AGRAVANTES: 
(   ) reincidência;  
(   ) maior extensão da degradação ambiental; 
(   ) dolo, mesmo eventual;  
(   ) danos permanentes à saúde humana;  
(   ) ocorrência de efeitos sobre a propriedade alheia;  
(   ) atingir área sob proteção legal;  
(   ) emprego de métodos cruéis na morte ou captura de animais. 

PENALIDADES APLICADAS E DEMAIS DETERMINAÇÕES: 

Fica o autuado, acima qualificado, notificado da lavratura do presente AUTO DE INFRAÇÃO e aplicação das PENALIDADES acima estabelecidas, 

conforme disposto na legislação em vigor, cientificando-o de que dispõe do prazo de até 20 (vinte) dias corridos, a contar do recebimento do 

presente Auto de Infração, para realizar o recolhimento do valor referente à multa ou, querendo, interpor Recurso Administrativo, apresentando 

impugnação escrita e eventuais provas necessárias junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMA), conforme disposto no artigo 25 do 

Decreto Municipal nº. 1782/2006 e Deliberação Normativa CODEMA nº. 015/2017.**************************************************** 

UNIDADE ADMINISTRATIVA RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (SMA) – MUNICÍPIO DE EXTREMA/MG 

SERVIDOR: ASSINATURA: 

1. Lucas Velloso Alves – RE 10.558  

2. Benedito Arlindo Cortez – RE: 7.563  

AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO EM: 14/03/2019 

RECEBIDO POR: 

Nome: CPF: 

Assinatura:                                                                                                                                     RECEBIDO EM, _____/_____/_____ 

(    ) Recusou-se a assinar a autuação. 
 

TESTEMUNHAS: 

       _______________________________________________            Assinatura: _______________________________________ 
                                          Nome/RG                                                                                               
 

      _______________________________________________             Assinatura: _______________________________________ 
                                          Nome/RG                                 

 


