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Àuto de Itrfrâção n.: 95197t2018

POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA., sociedade

comercial portadora do CNPJ 07.876.896/0001-16, com endereço na Rodovia BR 251,

kn 314, CEP:39560-000, no município de Salinas / MG, já qualiÍicada nos auros do

auto çm epigrafe, vem, respeitosamente, por scus procüadorcs ao fim assinados,

perante V- Exa., aprcsentar sua DEFESA, lastreando-se nas relevantes Íuzôes de fato e
dc dircito adiaote aliúavadas:

I. DÔs FATos

O posto rçvendedor acima mencionado fora autuado poÍ agette
ambiental, momento em que se lawou auto de üft,açâo consubstanciando a inftação
descrita como:

fiÂ

Suprãm IIS

nI

da 106
Descriçâo da
infração

Des ou doforacumpnr cond ronaútelccumpru pÍ?\zo aprovada
nas inclusambientâis \elicenças de controleplanos ambiental.
de medidas de mon ourtoramento alentes.

Class Grave
Incidência da Por ato
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Pala a inftaçâo desigoada sob o n.o I no auto de inÊação, qual seja, aquela

consubstanciada no Código 106 do mesmo diploma legal, fora aplicada multa Íro valor

de 6,750,00 UFEMG. A condicionante supostamentc descuôprida é â ircluída como dc

no 04 da Licença de Operação 10/2014, referente à disposição adequada dos residuos

sólidos doEésticos - Classe II -, obrigação esta ateúdida durante toda a ügência da LO.

Em que pese o rctronado coúecimeüto juridico e téc[ico deste órgâo, as

intações imputadas ao empreendimento devem ser julgadas insubsistentes, co.soante

demonstado nas razões abaüo aduzidas. Comprove-se, pois:

II. P RELMINARMÉNTE

II,I- DOS ViCIOS CONTIDOS NO ATO ADMINISTRATIVO - AUSÉNCTA DE

REQI]ISITOS DE VAIIDADE,

Cumpre pontuar que existe nulidade insaúvel que macula de

ilegalidade o Àuto de lnftação ora impugnado, ac:úÍetando no cancelamento de seus

efeitos, mormetrte aplicaçâo de multa.

lsto porque, estâo ausentes os requisitos legais para a lavratuÍa

do Auto de Infração. O empreetrdimento jamais fora advertido acerca do suposto

descumprimento da condicionaúe, a qual foi ateldida mesmo antes do recebimento do

Auto de lnÊação.

A Lei 9.605/98, que rcge a aplicaçào de inÊaçõ€s

administrativas ambientais, presseve que a multa simples somente poderá ser aplicada

em caso de aegligência ou dolo e post€riormetrte à advertêrcia sobre o suposto

descumprimeDto. Veja-se:

"Art- 72. As infraçôes administrativas são punidas com as
seguintes sançôês, observado o disposto no art. 60:
(...)

§ 30 A multa simples sêrá aplicâda sempre que o agentê, poÍ
negligência ou dolo:
l- advertido por irregularldades quo tenham sido
praticadas, deixar de saná-las, no prazo assinalado por órgáo



competente do SISNAi\,'IA ou pêla Capitiania dos Portos,
Ministério da Marinha;"

Iú casu, o óÍEão apliaou a multa decorente do auto de illftação

aotes de advertiÍ, em todas as ocasiões, o posto reve[dedü acerca da suposta

irregularidade, que sequer pode ser-lhe oponível, visto que o escopo da condicionante

destiüar adequadamente os residuos domésticos - Classe II - estâva sendo âleÍrdido

durante toda a vigência da LO 10/2014 e o comprovaúte foi devidameote protocolizado

eú sede de informações complementares.

Inclusive' o próprio Decreto 41.38312018' no§ termos do

artigo 501, itrforma que o caráter da autuaçâo teE nâtuÍeza oriêtrtâdora ê nio

merametrte püritivâ. A norma prevê, treste Dorte, a aplicação de notilicâção que

deveria preceder âplicação de petra' âpenâ§ em caso de rrão saneâde a supostâ

irregülaÍidade.

E, crso houve§§e sido aplicada a cabÍvel advertêtrcia' trâo

haveriâ supedâneo pÀra apticaÉo de mulb, teudo em vista§ que o fi§câl teriâ

conhecimento do protocolo regulsr do comprovaote de destinação dos resíduos

doEesticos, que atestâ o atendimento da obrigâçâo.

III. DO MÉRITO

II. I - AUSÊNCIÀ DE VOLIJNTARIEDA.DE E CTJLPA EM SUPOSTA MORA NO ATENDMENTO

DA CONDICTÔNANTES - ATENDII'G]\"TO DA FNALIDADE

Importante ressaltar que o empreendimento é idôrco e

jaDais teve detiberada int€oção de dçscumpú com as clndiciorantes de sua LiceDça de

Operação.

O posto reverdedor, ro cotrtrário, contratou consultoria

ambiental para orientação e direciotrametrto de tudo que lhe seria cabível no qrc

tocâ o PÍograma de Automodtorametrto pós-licenciametrto.

Sup?âm Í{M

Z

| 'An. 50 - A Ílscalizâção teni sempre natur€za orieítadora e, desde que nào seja veÍificâdo dano
aílbiealâl, scná câbivel a notificação pâr. Ícgulârizar a sitüação constâtadâ (...)"
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Ocorre que, urna vez não ter havido úotificação de

irregularidades pelo órgão aÍibiental, o quc merecia ser feito aúes da cfetiva

de multa, o empÍeeDdedú truBca flspeitou de eventual Ínora no cumprimento das

obrigações contrâtadas diante de Fofissiorul habitado paÍa medidas tccnicas

ambieÍtais.

E é impoúante destacâr que os resíduos domésticos sempre

foram desthados de foima rdequada, cotrforme pre§crição da condiciotratrte de n"

04 da Licençâ, Cotrtudo, o empreendedor delegou à comultoria técdca e habilitadâ

a rpresentação dos €ventüai§ recibo§ e deEai§ documento§ referentes às

cotrdicionaDtes.

Repita-se quc a comultoria cotrtatada que tinha por escopo o

atendimc o tempestivo as imposições do órgão. LrclusiYe, em pronto ateodimento às

fuformaçôes complementares solicitadas aEavés do OÍicio 177512018, através do

protocolo R0132479/2018, foi protocolizada a comprovação da destinação final

adequadâ dos efluentes Classe lI.

Ou seja, aindâ que o Protocolo dos comprovatrte§ da

destitração dos resíduos tenha se dado em fufoÍEaÉo compleDlentar' o escopo dâ

condicionante - que é a disposição Àdequ.d. do§ resíduos em aterro licetrciado -
sempre foi adimplido. Foge à rrz oâbilidâde/Proporcionâlidsde a âplicação de

multa de lão alta monta se o intuito da imposição da obrigação foi cumprido e

trata-se de foÍEalidade. E inclu§iYe, trâta-se de resíduos não peÍigo§o§, nâo

haverdo qualquer risco ambiental.

Assio, nada obstante nÂo ter havido descumprimento da

obrigação prircipal de dispor os resíduos adequadame[te e estar o óÍgão atendo-se a um

pÍotocolo que ocorÍeu quando houve a solicitaçãq este eDcargo formal do pÍotocolo era

de responsabüdade da corsultoria tecdca. Nâo havendo culpa ou mesmo

voluntariedade do posto revendedor, e§te úão pode sofrer as sanções admi[i§trativas.

Ambas, doutrina e jurisprudência são pacificas neste sentido. Iluste-se, pois :
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'O Estado de Direito preserva a pÍoteÉo quanto a
arbitrariedades estatais, não só exigindo a submissão às leis,
mas também contra toda ordem de arbitrariedades, impondo a
observância dos direitos e das garantias individuais. OÍa, no
Íegime jurídico constitucional desse porte, no qual se acentuam
a República, a Democracia e o Estado de Direito, nâo
podêmos conceber haia inf.açôes administralivas, diante
da mera voluntãriêdade, sem qualquer análise da culpa ou
dolo do inÍrator."2

'Assim, a responsabilidade objetiva do suposto inÍrator,
presumidamente inocente até final decisâo na esÍera
administÍativa (art. 50, Lvlll da CF) náo pode mais ser admitida.
O contraditório 6 empla defêsa garantem ao inÍralor o
dir€ito de influir êfelivamente, de modo êficaz, na decisão
do processo administrativo .Se a decisão puder ser feita
objetivamente, as garantias citadas náo seriam mais do que
meÍo esforço retórico de um discurso apenas pragmático.'3

Estão ausenles os elemcnlos subjetivos essenciais à punibilidade

dolo/culpa para que possâ haver aplicação puÍtitiva efetiva.

E, apenas por amor ao debate, aiada que houvesse alguma

irregutaridade, úo h.í repsrcússão ambiental sigaificatiYa que reprcsentasse perigo, uma

vez que a obrigação prircipal estava sendo cumprida durante toda a vigê[cia da LO e

trata-se de resíduo não perigoso. Exisúe úcio de finalidade, um vez que a intençâo

pedagógica da oulta é ioocua, pois a coúdicioDaote sempre foi cumprid4 apenas a

documetrtação a este respeito foi apresentada mediaote solicitação. Ressalla que a mera

aplicaçâo de notificação antecedentE atend€ria à meta do órgão, tanto que houve o

prctocolo.

Na hipótese da peÍsistência dâ multa, pontue-se que o

empÍeendimetrto faz jus à apticaçâo da alínea "a'' do aÍigo 85 do Decteto Estadual

47.383/18, beÍrl ÇoÍÍro ao panágrafo único acrtscido a tâl dispositivo tegal pelo Decreto

47.747 publicâdo em 22/08/2018. verbís:

r§-
Sr!!rã.nÀ

:V[TTÀ He.aldo Gâr€iâ- A sa!çâo no DiÍcito ÀalÍDrnisEàtivo. Sào Paulo: MalheiÍos EdiloÍes Ltdâ.,
2003. P.4r.
r OLn EIR-A" Régis Femândes de. IoÊâçôês e Sançô€s Admidstràtiyas. l' edição. Sâo Paulo: Editom
Revista dos Tribuais, 2012. P. 4l

M,2_DAS ATENUANTES



Ft§

Sup,ãs IÂ,
,5iuFArt. 85 - Sobíê o valor base da multa serão aplicadas

ckcunstÉlncias atênuântes ê âgravantes, mnforme o quo sê segue:
| - âtenuantes, hiÉteses em qu€ ocorreÉ a íeduçâo da multa em
30% (tíinta por cênto):
a) a êíêtividadê dâs medidas adotadas pelo infrator para a
coreçâo dos danos causados ao meio ambiênlê e Íecursos
hÍdricos, incluídas medidas de reparação ou de limitação da
degradaçâo causáda, sê rêâlizâdas de modo imediato;
PaÍágrafo único. Not casos êm quê nâo Íor vêriÍicado dano
ambiêfia|, a atenuante dispo§a na alínêa'f do inciso lensejaé a
reduçâo da multa 6m 50% (cinquenta por cênto).'

Nota-se que as medidâs de corre4ão de evetrtuais impactos

foram adotadas de maneira i&ediata e eficaz pelo empreendedor, havendo

corespondência com o inciso l, "c" do aÍigo 85 acima. A empresa furciona de marcira

segura e adequada aos parâmetros legais, na mais estreita codormidade material. O

empreendimento possui cootlole ambiental irretorquível, inclusive quanto à destinação

de seus rçsiduos, fato que gerou a aut.açâo.

O empreeodedor continua atendeddo a todas as coÍldicionantes

da LO l0/2014 e as medidas de mitigaçâo de impactos são adotadas de forma rigorosa-

Não bastâsse, eo agosto de 2018 foi hcluida a atenuatrte quc

prevê reduçâo da multa em 50% (chquenta por cento) êm caso de adesão ao programa

de frscalização preventi!,a e não existir darro ambieútal,

O posto autuado nào se [ega a aderi ao programa e cooperaÍ

com o órgão e úo €xiste, no estabelecimento, degradaçâo ou poluição ambiental.

TV _ DOS PEDIDOS

Assim, requer seja julgado insubsistente o auto de

intação, exchrindo a aplicaçào concreta da preteDsão punitiva. Caso seja mantido o auto

de fuFação, apücação das atenuaates, coo diminuição da multa em 5070 (cüquerta por

ceúto), conforIne previsão legal.

Por últioo, requer seja o empreendimento intimado no

endereço preambular para atender a todâs as manifestações facultadas pela Lei Estadual



14.1842002, incluindo-se alegações finais, especificação de provas, dentre outros.

cautel4 pÍotesta pela produção de todos os meios de prova em direito âdmitidos,

mormente a juntada ulterior de documentos.

LTDA.
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Salinas, 17

Nestes
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

07.a76.E90/0001 -r 6
II'ATRIZ

GoMPROVANTE DE tNSCRTçÃO Ê DE S|TUAçÂO
CADASTRAL 10/03/2006

POSTOJENIPÂPO DE SAUNAS LTDA

POSTO JENIPÂPO

47.31{.(10 . Conércio veícLrlos automotorê3

tua'ui
úpÍê.tr l{ra

/l7.32€.00 - Comércio

CODIGO E DÉSCR çÁO OÁ NAÍUREZÂ JURIDICÀ
206-2 - Soci.dád,ê E6pr..âria Limitâdâ

ROD BR 251 Klú:314i

39_560{00 OISTRITO INDUSÍRIÂL

JSJÀIf,E@BOL.CO| .BR

SALINAS

(38) 3841-3364

ÉEE FÉOEÊ^IVO RESrcNSÀ\€I (€FR)

0ÀÍÀ oÁ struÂÇÀÔ cÀoasBL
10/03/2006

MorMo DE SrÍrJÀçb CADÀSrR^L

oÀÍÀ oa srTlraçÀo EsPÉcrÁL

Aprovado pelâ lnstrução Normativâ RFB n0 1.634, dê 06 dê maio de 2016.

Emitido no dia í7l10/20íE às 09:00:OE (dala e horâ de Brasília).
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Munlcípio dê
Montês Chros

S.crêtária Münicipãl de Finânças

llota Fiscal dê Se iços Eletíônloâ - NFSê
Comp€tancia: 05/2016

1

)

Râ:âO SO(à[ LOCANORTE LOCACÂO DE CACAMBAS E EOUIPAME

CNPJ] 07,4aSL00 100t93 - kE\Éo ÍúnicipaL 41290 - lÉdiÉo Est dud:
Êmáili cpd@h@rciê.6m
Êndêrêapi Rua ARGOS, 283, §ANTOS REIS - Mmi6 Clâ|!! , MG - CEP: 39.40!231

!OCÂN<,RTE

3222.Ãt22
x222.22?2

Râ,É. SOCi* POSÍO JENIPAPO LÍoA
CNPJ] 07.676.396/0001.1ô - hs4ção MlnicipaL - lnscllÉo Estâdual:

Eôdor.!o: Ródovi. Roo 8R 25i l« 314. ZONÀ RUFÁ! - S.IB - MG , CEP: 39-561!100

01 LOCqçÁO DE CAçAüBA ÊSTÁClOllÁRlA DE 5 ie

REMOÇqO/COLETA/DESTINÁçÂO'INÁI RESÍOUO(VIA§OLO)
oEsnNÁçao FNÂr RESIDUO KG 25a

VÀIOR DÉSCANÍE Rg 32 M
vÁroR toTAt oÂ NoTA R5 232,50

Discrlmhã§ãô do! s.ívlçôs

Var,or Tor.l dor Sêryiç6: i 232.5t

Códlto . D..diç5o dô S.dlço
7.09 - variÉo, @lêla. emo(Êo, indeEção. tEt n.nto, Brclâgoo, sepaÉÉo e d6tEção fBl d. lirc, Bidto€ é oúr!. ,€sid@ qudsquoÍ

V.tor S6rylçG rod OôduÍ,6..' B.- (h Cálcub
232.ú.0,00=232,50

'ToÉl E€duçóB - ( vdn Cr.duçó6 + O...onlo lncdrÍ.o..do )

DGó rÉid.L..d.

415
I33QN

9,65

Out- s ltí.in.9õ..
r.loiã F *ál d. saix§ ErerarrÉ Í.rrrbtÉrrd. c.b DGs€ro llo 2.31i ê 13 .b nÍh. ó. 2a1r - Pdt-b sÉF z/Pxrc 03t2011 . c.k! D4EL 3l€0 6ià 06 dê rrar

{t ã}15 - Pdr-É O2r2015 d.06(b M*,dâã}í5 - tct.rÉ 0612ü5 d.6ó. M.b dê 2015. Írdãriã 05/,ot5 2, ô.t Dó.20í5.
- D# de vlll.lGio do ÉsoN ó..b NrÊ- 10trtJ:tota.
- EriqibiÍd.dê |SSON: E4Ivel - Lôoal .b !.êECo do sioo: MoEs Ca6 , rrc - tGt rrâ irddÀrd. ô tSSOt{: Mór.. CbG - MO.

' cumpÍim.ro d. L€i 12741/12. Ds.b 324414 (L.l dâ TENp.iaid. FEÉl) - vâl@.poxnârh6 d4 iitub. êdén& Rt31.27 í3,45%)i6r.du€É Rtss i]
(2s,0o%)i tu6icir3i. n49,65 (,1,15.1) - Ftu: lBPr - v6ao: 1711 - cn s: ú/o*1 .

o@ftd .rúÍdo &. ME oú EPP oo6E 9er, dÍÍt- kiEt {.riqr.ú: a.rst).

CÁLCULO
DO ISSQN

VALOR L|AUIDO DA NOTA: R$ 232,50

hto:nnha@t..ta4.ns.s@n, Â iÉ piutc. -tu un .uÉtú.ta..b ô NÊs.

I E:l€bô.i* i.di{c. & bdo.

07.4s9900/0001.93 LOCÁNORTE LOCâCáO DE CCCq TBÀS E EOUapAt É Núnêó d. C6nob do Municipio
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ASjUÂPOSTO JENTPAPO DE SALINAS LTDÀ 1

CNPJ N. :07.876.896i0001 -1 6
ENDEREÇO: BODOV:A BR 251, KM 314, DtSrFltTO TNDUSTRTAL
C EP -000 NAS - IVIINAS GERAIS

DÉctMA pRlÍrrÉtRÂ aLTERAÇÀo coNTRATUAL

CONTRÂTO SOCIAL ARQUIVAOO NA JUCEMG - NIRE 3,t 2075í095-0 EM 10/03/2006

MOTIVO DESTA ALTÉRACÂO:
- Bsixa de filirl

ALDXIR SOUSA MENDES. brasileiro, casâdo sob o regimc de comunhâo universal dc
b€ns, empresário, na[ral de Saliras,/Mc, ponador do CpF N' 159.538.076-(r] e C.I. M-
1.025.414, expedida peta SSPMG, residente e domicÍiado à Rua Oscar Ma,ii,rs Gandra,
166, BairÍo Raquel, CEP 39.560-000, Saünas/MG.;

AILTON SOUSA MENDES. brasileirc, casado sob o rcgime de comunháo parciu de bens.
empreúrio, nascido em O8lOSll913, narural de Salinas/Mc. portador do CpF N,'
849-?59.706-00 e C.l. M-?-280-435, e-rsF,edida peh SSPTMG, residenre r rl,rtrcili::i,r à !-r,:
Saint Clair de Brito, no457, Baiuo Raquel, CEP 39.5ó0-000. SalinasiMG,; Uuicos sdcios
competenles da sociedade €mprcsária limilada, denominada (POSTO JENIPAPO DE
SALINAS LTDÂ." com sede a Rodovia BR 251, Km 314, Disrrito Indussial, Ccp 39560-
000, Salinas/Minas Gerais, devidamenre Íegisrrada nÂ JUCEMG - Junra Comelcial do
Estado dc Minas Oerais, sob o MRE 3120751095-0 em 10/03/2006, inscrira no CNPJ soh o
n" 07.876.89610m1- 16, resolvem, de comum acodo, por esta e melhor forma de direito.
Promover a prcsente alteraçâo coqtÍatual da sociedade, mediante as cláusulas seBuinres:

CLAU§ULA PRIMEIRA: A sociedade continua com prazo de duração indererminâdo. soh
a mesma denombação social, tro mesmo endeÍeço, com o mesmo tthje:ivo social de:
comércio varejistt de coEbustiyefu, lubrificrolgs, graras e dêrivados de petróleo, tendo
iniciado suas atividades em 10l03l2c/J6, sendo a responsabilidade dc cada sócio resrrila ao
valoÍ de suas quotas, mâs todos respondem solidariâmetrte pela iotegÍalização do capiLal
social.

CLÁUSULA SECUNDA: A sociedade poderá criar fitiais, depósiros, escrildrios ou
reprcsentaçôes em qualquer parte do reÍritório üacional.

CLÁI]SULA TE EIRA Pelo presente instÍumento ficâ exrinra as atividades comerciais
da Filial no 01. inscÍita no cadas[o oaciona] de pessoa juÍídica sob no 07.976.89ó/0002-05.
rcgislrada nâ JUCEMG NIRE o.31%)2O1 2-2, que rirha conao nome ianrilsia posto

u{al, CEP
idadcs

Jenipapo Traasalimais, localizada tra Rodovia BR I16, Km I23, s,n, Zonâ R
39.625-000, I:aobim, Mitras OeÍais, e rinha como o objetivo social as arrv
cohércio v.rejistr de combusíveis, lubrilicaates, graxar e derivados dê petról

-t t t:4-
/' -ry-",'
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POSTO JENIPAPO DE SALINAS LTDA.

9+_U§!LtÂ!UÂBT* O.capiral social da cmpresa coatinua secdo dc R$2.500.000,00
(oors mrtioes e quinhenros mil reais), dividido em 2_500.000 (dois milhôes e quiúenras mil)
quoEs no valor ünilário de R$ l,0O (um real), roralmenre já iniegÍalizado em moeda colrenle
nacional, c disfiibuído enúe os sócios da seguinte maneü;:

IR
I

Torol

ES
ES

Sallnas,'MG. de Feve.eiro de

-í.4 4

2.500.000 quotas RS2.500.{100.00
I

ÇLÁqSpt4:gUIMA: A adminiskação da sociedade coúinua a caÍgo do socio quorista

#*gfqu+ 4ENDEi que assinara peta sociedade irorrarrin,J,-"orn poa"r., 
"arlDurçoes de administrador, autoúado o us,o do nome empresarial, sendo_lhe vedâdo noentânto usâr a denomimção social eE negócios estranhoi ao interesse rlr emprcsa ou

::"rr**:jryybltdades que nào digam respeiro ao seu objeti.,o, *1"'"íi"r", rJ,: qualqueroos socros ou de lerceüos, bem como one.at ou alietar bens moveis da sc.:icJaàc, iemautorização do outrc sóçio.

çLÁU§UIíA SEmA: O administradoÍ declara, sob as penas da lei, de qr.s não esrá

ITI!19:.d" exe.rceÍ a admi_oistsaçao da sociedarle, p., i"i .rp"À"i. 
"r-em 

vinude de
conoenaçao cÍmiÍral, ou por sc encoouar sob os efeitos dela, a pena que vcde. ainda que

ll3l-11i_-.lll1: lesso a cargos públicos. ou por üime rotirneirrar. di pre.lari.,çao pciraou suDomo, concu!§ão, p€culalo, ou contra a econoÍria popular, contra o sisrerna ti:ranceironacional, contra nonnas de defesa da concorrência, ôontra as relaçoei de çonsumo, tepública, ou a propriedade.

CLÁU§ULA SÉTIMA: Continuam em pleno vigor as demais cláusulas do cor[aro iniciai
e posteriores arteraçõe§, que por e§te insúumento não foÍam modificadas ou rerrrgadas.

E, por assim estarcm jusúos e contratados, lavram e assinam o presenle irslrumenlo cm3(três) vias de igual teor e forora, sa prcseoça de 02 (duas) tesrJmrnt a", oi.iganoo se acumpri-lo ficlmente em todo o seu teor.

,4/€,o
ALDEIR USA M

Jaime da reira

ATLTON SOqSA \Í

Jeône es dos Reis Oliveira

ES
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GOVERNO DO ESTADO DE MTNA§ GERÂTS
S6retrriâ d€ Est do d. ntio Ànbi.nte e Desetrvolviúento SNtetrtável

Su p.rint Ddônciâ Regioml dê Meio Anbierte do NoÍ. de MiDrs

Montes Claros/Mc, I 4l0g 1201 I
oricroIortsc -supRA NM N". 2733120í8

Assunto: Encaminhamento de Auto de lnflação e Documento
Estadual- DAES.

I
(§) deAnecadaÉo

Prezado Senhor,

Comunicamos que na Íis&lizaÉo realizada, àonforme Auto de Fiscalização n'

10g73412018 vetlítcou-se a inobservância da LegislaÉo Ambiental vigênte, conforme o(s)

Auto(s) de lnfraÉo n' 95197/2018 enc?minhado(s) em anexo.

caso tenha interesse, ô (a) Senho(à) dispóe do prazo de 20 (vinte) dias, contados

do rê@bimento desse ofício, para apÍésentar defesa escrita, nos termós dos arts 58' 59,

60 e 72 do Decreto Estadual n' 47.383, de 2018; endereçada ao Núcleo de Autos de

lnfraÉo localizado na Rua Gabriel Passos, no 50, centÍo, Montes Claros/Mc. Caso o (â)

Senhor (a) nãô tenha interesse em apresentar. defesa administrativa, estamos

ensaminhando o Documenlo de Arreca-daçáo Estadual-DAÊ para que seja pago o valor da

multa imposta. Caso haja previsáo de Emolumentos de Reposição dê Pêsca, o (a) Senhor

(a) tàmoam receberá o DAE pára pagamento desse valor. o(s) DAE(S) deverá (ão) ser

pagos até a data de vencimento constante no próprio documento.

lnformamos que o não pagamento do(s) DAE(S) o0 a não apresentação dê deíêsâ

admin,strativa no prazo acima citado ocasionará o encaminhamento do(s) débito(s) para

inscrição em dívida ativa ou protesto.

. Desde já informamos que não há necessidade de comparecimento pessoal a este

núcleo. Para maiores informaçôes gentileza entrar em cortato.pelo teleÍone (38) 3212 -

7500 ou e-mail; piscila.banoso@m

SUPRAM _ NM
DFISC- NM

Rua Gabriêl Passos, 50 - Centro
Montes Claros'Mc

cEP 39.400-'112
Telr (38) 3212-7500

DATA: 14l1gl2118

À

ta!t:3

)



@
COVIRNO DO ESTÀDO Df, IUNAS Gf,RÀIS
S€crêtaris de Esodo de Meio Ambiente e De§.Dvolviúenio sustentáv'l
Superinrerdên.ià Reeionâl d. M.io Ambieíi. do Norl. dê Minrs

Atenciosamente,

RAM NM

Posto Jênipapo dêlsalinas LTDA
RODOVTA BR 25í, K t 3í4
DISTRITO INDUSTRIAL
SALINAS. iNG
CEP:39.560-000

SUPRAM - NM
DFISC- NM

Rua Gabriel Passos, 50 - Centro
Montes Cla.os-MG

CEP 3s.4oo-112 ..
Tel: (38) 32í2-7500

DAÍA: 1410912018
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SECREIARIÂ OE ESÍADO DE
FAZENDA OE MIN,AS GERÀIS

DoCUúENTo DE ARRDCADAÇÃo ESTADUAL - DAE@
Pôsto Jênipapo dê Saliaàs Lrda

Rodovia Br 251. rrn 314

SÀ!INÀS lra

Àuto de InfraÇáo n" 9519?- Sêrie 2018

2t.946t95

0
0

0c
00
0c

2t.946,95

.Cairã, €.tê docüÍêúo dovê sêÍ rÊcêbido cxctEiv.mênb Flâ têttud do côdigo .b ta.rõ ou tintjâ digitáv.t.
digiiável do código dê bâÍras: 85650000219 6 a6950213141 3 O15l2O2OOl2 1 50ti6330209 3

t

85650000219 6169sr213181 3 015120200{2 1s0945330209 3
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SECRETARIA DE ESTADO DE
IAZENÔA DE MINÁS GERÁIS

I0?.8?6.896/0001-16
I}OCUt!ENTO DE ÀRRXCADÀÇÂO ESTADUÂL - DAX

02004250.94533

Rodovia Br 25tt KE 314 RS
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