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I - CABEÇALHO

Númcro do Processo:

Nome/Razâo Social:
CPF/CNPJ:

2 _ RESUMO DA AUTUAÇAO

l)ecreto aplicado:

1 - Código n' 208

008806/2016

6't002'7 /19
1] \:-\ \DRO I'ERNA\ DES DI \-IZ

470.6'11..796-53

'51

E 44.844t2008 tr 47.383/2018

Infra

1- Construir barragem sem a respectiva outorga

2 - Manter inten-ençào (barramento) que altre o regime/

PARECER 1,

-i66/2019

Númcro do Auto de I

Dâtâ da lâr'ratura: 15/052016

dos rccursos hidricos sem a devida

E

Penalidades A Iicadas:

Multa SiDples: E inciso ll. do aÍ. 56. do Decrcto n'44.844/2008
tr inciso Il, do an. 73. do Declero n'47.383/2018

I - Valor: R$ 49.847.16 (quarcnta e nove mil, oitocentos e quarcnta e sete reais e

dezesseis cenkvos)

Suspensno parcial ou totâl das atividades:
I inciso lX, do art. 5ó. do Decreto n' 44.844/2008

tr inciso lX. do an. 73. do Decreto n" 47.383/2018

I)escrcver: S dâs âtividadcs no local da

3 - REST,MO DA DEFESA APRESENTADA

't' idade:
Drta da

postagem/proúocolo da
defesâ admiBistrativa:

08/09t2016

B lntempestivâ

6 1'empestiva

Rua Gabriêl Passos, no 50. Centío, Monles Claros/Mc - CEP 3940G112 - Íel r (38) 3224-7500

Códiso: I)escriçâo:

I

I Data da cienailicrção do i

aüto de infração: i

li 23t08t2016 i



Governo do Estado de Minas Geíais
Síslema Esladual da Meio Ambíente ê Recursos Hídrícos
Secretaia de Estado de Meio Ambiênte e Desenvolvimeato SusíP-náYel
Superintendência Regionat de Meio Ambíenlê do Norte dê ttínas - SUPRAM NM

Diretoia Regíonal dê Conlrole Procêssual ' DRCP
Núcleo de Autos de Inííaçáo ' NAI

x

Resumo dà aoi

l- Que trão fez neúum barramento;

2- Que apenas se está subentendendo que o baramento seja no Rio Verde Grande,

quc conlionta com sua propdedade;

3- Que existe um barramcnto, mâs não é delltlo de sua propriedade;

4- Que o barramento foi feito por outra pessoa;

5- Que viu o barramento, mels não tem condiçôes de pedir documentação de quem o

fez;

6- Que o órgão ambiental é quem deve investigar quem fez o barramento;

7- Que há equívoco na Iaúatura deste Auto de lnfração em nome do autuado.

Cancelamento do Auto de lnfraçào.

ai

iuisitos de Admissibilidade:

Cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos pelo art. 34 do Decreto

n'44.8,1,1/2008

Resumo dos Pedidos:

4.1 - Do exercicio do Poder de Polícia:

A atuação estatal deve ser direcioüada pelo princípio da supremacia do

intcresse público e. para que o interesse público seja de fato alcançado, fa7-se

necessrírio que ao Fistado sejam conferidos mecanismos especificos. contemplados no

direito positivo. Segundo a lição de José dos Santos Carvalho l'ilho, esses mecanismos

Iegais conferidos ao Estado caÉcterizarn-se como verdadeircs poderes ou prcrogat i \ âs

especiais de dircito público (p.71. 2009).
Nesse conlexto. a fim de harmonizar o confronto existente enhe os interesses

públicos e privados. compete ao Estado a imposição de restrições a direitos individuais.
a 1im dc salr-aguardar o interesse público, atuando assim no exercício do chamado

poder de polícia.
Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Melo "é necessiirio que o uso da

liberdade e dâ propdedade esteja entosado com a utilidade coletiva. de tal modo que

não implique uma barreira capaz de obstar à realização dos objetivos públicos" (p.81 1,

2008
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Scgundo Maria Sylvia Zanella lli Pietro "o fundamento do poder de Polícia
o princípio da predominância do intercsse público sobre o pafiicular. que dá

AdministraÇão posição dc supremacia sobre os administrado§" (p.156. 2015).
at

Nesse contexto. José dos Santos Carvalho Filho conceitua poder de polícia

como sendo "â prcrogativâ de dircito público que, calcada na lei, autoriza a

Administração Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da propriedade em

favo do interesse coletivo" (p.73).
Paulo Affonso Lemc Machado conccitua poder de polícia ambiental da

segúnte maneiÍa:
"Poder de polícia ambiental é a atividade da Administação
Ilublica que limita ou disciplina direitos, interesse ou liberdade,

regulâ â prática de ato ou a abstenção de fato em ra7ão de

interesse público concemente à saúde da população. à

conservação dos ecossistemas, à disciplina dâ produção e do

merctrdo. ao exercício de atividades econômicas ou de outrâs

atividades depcndentes de concessão, autorização/pemissào
ou licença do Poder público de cujas atividades possam

decorrcr poluição ou agressão à nâtüreza".(Direito ambiental
brasileiro. 22.ed. São Paulo: Malheiros. 2014. P.384"

O poder dc polícia administrativa ambieÍItal apresenta-se como importante

insÍLrmento do Estado para a defesa do bem comum, estando diretamente ligado à
preservação ambiental. 

^presenta-se 
como verdadeko instmmento juridico por meio

do qual a Adminisrraçào Pública inteném operando limitações e deveres. visando ao

bem da colctividade, consistente na proteção ambiental.
Assim, no caso em foco, o agente autu,lntc agiu no estrito cumprimento de seu

dever legal. 0 ato administrativo praticado. nos tcrmos da legislação vigente, limita a

ação individual em prol do interesse comum. devendo, poÍanto. ser mântidas as

penalidades impostas em deslàvor do autuado.

Com o advento da Constiluição dâ República Iedcrativa do Brasil de 1988, o

meio ambiente ecologicamente equilibrado garúou staÍus de Direito Fundamental, com

a dedicação de capítulo especjalmente direcionado ao tema.
Embora não estcja previsto no rol dos direitos individuais e coleti\os

eslabelecidos no aÍ. 5" da Constituição de 1988. o parágrafo segu[do do rcferido artigo
admite que outos direitos que não aquelcs cxpressamente nele preüstos também sejâm

reconhecidos como fundamentai s.

Nesse canfuho. a constitucionalização da proteção ambiental importou em
cxpressivo avanço no ordenamento juridico pátrio, de modo que. a paÍtir de então.

impôs-se ao Poder Público e à coletividade o dever dc defender e preseNar o meio
ambientc paÉ as presentes e âs l'uturas geraÇões. senâo vejamos a ínlegra do dispositivo
da Constituiçâo a respeito:

^n. 
225. "Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente

equilibndo. bem de uso comum do povo e essencial â sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à

,1.2 - Da proteção âo meio ambiente:
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colctividadc o dever de defendêlo e preservá-lo para as

prcscntcs § futuras geúções".

Pelo texto constitucional, passa a ser dever de todos tratar o meio ambiente de

forma consciente, responsável e moderada, de modo a gamntir uma sadia qualidade de

vida não só às preselrtes gerações. mas tamEm às l'uturas. com o uso racional dos

rccutsos naturais.
Tal regra contém o principio da prevenção. o qual, segundo Romeu Thomé

(THOME DA SILVA. 2013. p.68). é princípio orienúdor no Direito Ambiental.
eúhizando a prioridade que deve ser dada às medidas que previnam (e nào

simplesmente reparem) a degradação aÍnbientâI. A Íinalidade ou o objetivo final do

Fincípio da prevençào é evitar que o dano possa chegar a produzir-se.
Além disso, em matéria de Direito Ambiental, a atuação dos mecanismos de

tutela administrativa do meio ambiente não dependem, necessariamente, da

coúiguração do dano. Essa realidade está demonstrada pelas diversas condutâs que.

mesmo sem a constatação de dano. são caracteriraadas como inliações. Restâ taÍnMm
aqui caracterizado o viés preventivo da atiüdade fiscalizadora ambiental, caracterizado
pela prevençào à ocorência do própío dano.

Nesse sentido dispõc o aÍ. 225, § l'. V da Constituiçào da República:

An. 225. (... )

§ l' Parâ âssegurâr â efetividade desse direilo, incudbe io
Poder Público:
(...)

V - controlâr a produção, a comercializâção e o emprego de
técnicâs, métodos e substâncias que comportem risco pam
a vida, a qualidade de vida e o meio rmbietrte;

Outo pÍincípio noncador do dircito ambiental é o da precauçào. o qual.

segundo o mesmo autor. foi proposto formalmcntc na Conferência do fuo 92 e é
considerado uma garantia contm os riscos potenciais quc, dc acordo com o estado atual

do coúecimento. não podem ser ainda identificados.
Nota-se. diante do exposto. que o objetivo primordialdo ordenamentojurídico

brasileiro e dos principios noneadores do direito ambiental é a prevenção de todo c
qualquer dano. devendo o poder público e a coletividade pautarem-se, sempre: por
medidas que evitem a sua ocorrência.

Portanto. a proteção ao meio ambicnte é dever do Poder Público e da
coletividade. nào se admitindo que o Estado opte por não agir em defesa do meio
ambiente. que atue de maneira insuÍiciente na sua protcção ou que postergue a adoção
das medidas necessárias para a prcscrvação da qualidade ambiental.

No caso em foco. a atuação estâtal tem justamentc a finalidade de prcmover a

proteçâo ambiental. considerando a imposição do texto constitucional nesse sentido.
Assim. a atuação estatal. no caso em foco- eslá inlegralmente pautada nas

normas vigentes. tanto no aspecto processuaVprocedimental. quanto em relaçào ao
próprio mériro da auluaçào ohjeto dc discussâo.

Vale rcgistrar que lbram devidanente observados os requisitos fundamentais
do auto de infraÇão. ântcriormcnte previstos no art. 3l do Decrcto no 44.844/2008
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(revogado) e atualmente previstos no an. 56 do Decreto n" 47.383/2018. inexistindo/
qualquer vício no ato administralivo praticado. lj

Assim. nâo há nenhuma ilegalidade em relação ao auro de infiação objeto d§
presente análise. devendo este ser mantido, uma vez que o ato administrativo Faticaddi
observou inteiramente as noÍnas aplicáveis ao caso co[creto. em todos os seus

asp€ctos.

A responsabilidade por danos ambientais tcm repercussâo jurídica tripla. O
infrator, em razão de um mesmo ato, pode ser responsabilizado nas esferas penal. civil
e administrativa, tendo câda uma delas camcterísticas específicas e sendo
independentes entre si. É o que prevê a Constituição de 1988, em seu art.225, §3o.
vcjamos:

AÍÍ.225
(...)

§3" - As condutas e atividadcs consideadas lesivas ao meio
arnbiente sujeitarâo os infratores, pessoas fisicas oujurídicas, a
sa[ções penais e administrativas. independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.

No ànbito administrativo. conlbrme estabelece o art. 16-ll da l-ci n"
7.7721\980. a fiscalização do crmlpdmento das normas âmbie âis em vigor scrá

exercida pcla Secretaria de Estado de Meio Ambien(e e Desenvolvimento Sustentável

- Semad, pela lundação Estadual do Mcio Ambiente - feam. pelo Instituto Estadual
de Iloreslas - a IEF e pelo Instituto Mineiro dc Gcstão dc Aguas lgam . aos quais
compcte. por intermédio de seus senidores previamente credcnciados:

AÍ. ló-B - (... )
I - efetuar vistorias e elaborar o resp€ctivo relató.io;
ll - r'erificar a ocorrência de inlraçào à legislação âmbiental:
III - lalTar os autos de fiscalizaçâo e de infrâção. aplicando a§

penalidades cabíveis:
lV - determinar, em caso de gmve c iminente dsco para vidas
humanas. para o meio ambiente ou paftl os recursos
cconômicos do Estado. medidas emergenciais e a suspcnsão ou
redução dc atividades duante o período necessário para a
supressão do risco.

Ainda em relação ao art. 16-B daLei no 7.77211980, em seu § 1'é Eevista a
possibilidade de delegação à Policia Militar dc Minas - PMMC das competências ali
previstas.

O crcdcnciamcnto dos servidores é realizado por ato do represent mte do
respcctivo órgâo ou entidade, no caso da Scmad. o SecÍetiírio de Estado de Mcio

^mbiente 
c [)esenvolüme o Sustentável. lsso e o que cstabelecia o §1" do an.27do

Decreto n' 44.844/2008 (revogado) e o quc cstabelece o parágafo único do art. 48 do
Decreto no 47.383/2018.
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Governo do Estado dê Minas Geraís
Sistema Estadual de Meio Amüentê e Racursos Hídicos
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No que tange à Polícia Militar, a celebração de convênio entre a PMMG. o;
órgão ambientâl e suàs e[tidades vinculadas é suliciente pâra que todos os militares
scjam credenciados para o exercício do poder de polícia na eslêra ambiental. Isso é o
que estabelecia o §1" do ait. 28 do Decreto n' 44.84412008 (revogado) c o que
estabelcce o §1" do art. 49 do Decreto n" 47.383/2018.

Verifica-se. portanto, que os servidores da Semad são competentes pam a
lavratura de autos dc inftação. desde quc estejam previamelte designados e

credenciados para a atividadc dc fiscalizaçâo. a critério da autoridade competente.

Quanto à Polícia Militar, a paíir do ato de delcgaçâo. realizado por meio de convênio
com a Semad e suâs entidades vinculadâs. tomâm-setodos os seus agentes competentes
para a rcalização de autuações ambientais administrativas.

Desse modo, no caso coIlcreto. não há dúvidas acerca da compctência do
ageÍIte autuantc paÍa a prática dos atos de fiscalização e consequente adoção das
medidas administrativas cabiveis.

.Í.4 - Da presunção de legalidade e veracidade Do ônus probatório:

As afirmações do agente público liscalizador possuem prcstmção jlttis ÍdkÍum
de legitimidade e veracidade. em razão da 1é pública que lhe é atribuida pelo
ordenamento jurídico vigente. lsso significa que os atos administrativos sào
prcsumidamente legítimos. legais c verdadeiros, admitindo-se, entrctanto, prova em
sentido contriírio, ônus que é, portanto, do autuado e ÍIão do órgão ambicntal.

A presunção de verâcidade é o atributo do ato administrativo que diz respeiro
aos fatos c. em decorência desse atributo, prcsumem-se verdadeiros os fatos alegados
pela Âdministração Pública.

Segundo Maria Sylvia Zanellâ Di Pietro, divemos são os I'undamentos para
justilicar esse atdbuto do ato administrativo. in verbis:

[...] o procedimento e as formalidades que precedem a sua
edição, os quais constituem garantia de observância da Iei: o
fato de ser urna das lirrmas de exprcssão da soberania do
Estado, de modo que a autoridade que pratica o ato o faz com
o conse[timento de todos: a necessidade de assegurar
celeridade no cumprimento dos atos administrativos. já que
elcs têm por fim atender ao interesse público, sempre
predominante sobrc o particular; o contole a que se sujeita o
ato. quer pela própria Administação. quer pelos demais
Poderes do Estado, sempre com a finalidade de garantir a
legalidade; a sujeição da Administação ao princípio da
legalidade, o que faz presumir que todos os seus atos tenham
sido praticados de conformidade com alei,jáque cabe ao poder
público a sua tutela. (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito Administrativo. São Paulo: 

^tlas, 
2002)

Especilicamente no âmbito das autuaçôes administrativas ambientais. prer ia
o parágalo 2'do art. 3,1. do Decreto no 44.84,1/08 (revogado). que "cabe ao autuado a
prova dos fatos quc tenha alegado, sem prejúzo do dever atribuído a autoridade
iulgadora para instrução doprocesso''- Por sua vez. o art. 61 do Decrcto n" 47.38312018

!4,
ESlcÀ
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prevê que "lavratura de auto de infÍação dispensa a realizaÇão de pericia pelo óÍgào
ambiental. cabendo o ônus da prova ao autuado'. p(úendo. inclusive ser recusada "a
prova considerâda ilícitÀ impertinentc. desnecessária ou protelatória", nos temos do
aí. 62 do mesmo Decreto.

Acerca dâ presunção de legalidadc. vcjamos as palavr-as do ilustre doutrinador
José dos Santos Carvalho Filho:

Os atos âdministrativos, quatrdo editâdo§, trazem em si a
presúíção de legitimidlde, ou sejà, â presunçâo de que
nasceram em coíformidade com is devidâs íolmâs legais.
com bem anota DIEZ. Essa caractcística não depende de lei
exprcssa. mas deflui da própria natureza do ato administrativo.
como ato emanado dc agente integTânte dâ estrutura do llstado.
Viírios são os fundamcntos dados a essa característica. O
fundâmeíto pÍecípuo, no ctrtanÍo, reside trâ circüÍstâncis
de que se cuidâ de atos emanados dc age[tes deteÍtores de
parcelâ do Poder Público, imbüídos, como é nâtürel, do
objetivo dc âlcatrçar o inaeresse público que lhes competc
proteger. Desse modo. inconcebivel scria admitir que nào
tivessem a aura de legitimidade. permitindo-se que a todo o
momento sofrcsscm algum etltrâve oposto por pessoas de
interesses contrários. Por cssc motivo é que se hii de supor
prcsumivelmente estão em conformidades com a lei. (grilb
nosso). (Manual de Direito Administrativo. FILHO. José dos
Santos Carvalho. Livrada Editora I-umen Juris Ltda- l7 ed.
2007. pag. l1l). (gritb nosso/

Assim tâmbém se posiciona o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais. in vcrbis:

EMENTA: ADMINIS IRATIVO E AMBIENTAI-. ART. 29.

§§ 1"- I. 2" E 4'. t. DA LEI 9.605/1998. AUTO DE
r\r-RA(Ào. tB^M ..GtJARl)A DOMÉST|CA. MANTER
EM CATIVI.-IRO I'SPECIES DA FAUNA SILVESTRE SEM

^UTORIZAÇÀO. 
ACóRDÀO QUE DECLAROU A

INEXICIBILIDADT': t)A MULTA, PFRDÀO JUDICIAL.
TMPOSSIBILIDADE.

(...)

2- Segundo o acórdão recorrido, "No presente caso, a validade
da autuação loi reconhccida. posto que a conduta descritâ no
auto de infração elêtivamentc se enquadra nos dispositivos
legais já citados e âs verilicacôes e os âtos adúinistrativos
Draticados nclo IBAMA de oresuncão de
lesitimidade e de veracidade. até orova em contráúo'' [...]
(STJ. Recurso Espccial n' 2017/0161 0ó9-3. Segunda'lurma.
Julgado em 07l1212017. Publicado em 19ll2lz0l7)
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EMENTÀ: ACRAVO INTERNO 
^CR^VO 

DE
INS t-RUMtN tO - ANULA( À(j DE A IO
ADMINISTR TIVO AI,ITO DE INFRAÇÀO
AMBIENTAL - PRESUNÇÂO DE
VERÂCIDADE/LEGITIMIDADE _ ONUS DO
PÂRTICULÂR. AUSÊNCh DE ELEMENTOS, NESSE
MOMFNTO. PARA AITASTAR RE}EPJDA PRESUNÇÀO
CANCTLAVFNTO l)l: LICLN(A 

^MBIENT^L 
- NÀo

APLICAÇÀO DE SANÇÃO AUTOTUTELA
ÀDMINISTRATIVA.
I O auto lavrado Dela Drática de iífracão administrativa
possui presunção relàti\â de r eracidâde/lesitimidade.
calrendo. Dortânto, ao Dârticulàr o ônus de afâstar os

fundâmentos Drescn no âÍo imnusnâdo.

presunção. permanece hisido o ato âdmiristrstivo atacado.
(...) (TJMG. Agravo Intemo CV n" 1.0556.17.000388-4/002. 3'
Câmara Cível. Julgado em 09/1112017. Publicado em
0s/\2/2017\

No mesmo sentido. segundo entendimento pacificado pela Advocacia Geml
do Eslâdo de Minas Gcrais. por meio do Parecer n' 15-877, de 23 dc maio de 2017.
abalro citado. no âmbito das infrações administrativas ambientais estaduais. a culpa do
hfrator- sobre o qual recai o ônus probatório, é presumida. scndo aplicada a
responsabilidade subjetiva:

DIREITO ADMINISI'RATIVO SANCIONADOR. MEIO
AMBIENTE. TRiPLICE RESPONSABILIDADE. ART. 225,

§3" DA CR,/88. RESPONSABII-IDADE ADMINTSTRATIVA
AMIII|N'IAL. NATUREZA SUBJETIVA.
CI 'LPABILIDAI)F,, INTRANSCENDÊNCIA DAS
S^NÇÔES ADMINISTRATIVAS. ruS PLNIENDI.
DEVIDO PROCESSO SUBSTANCTAL. CULPA
PRISUMIDA. PARECERES AGE NS. 1546512015 E
I5.812/2016. PARECER ASJURYSEMAD 46/20I7.
A natureza juridica da responsabilidade adminisftativa
ambiental é subjetiva. âdmitindo-se autoria direta e

concorrência, na forma da legislação estadual, sendo a culpa
presümidâ, iícümbindo ao acusâdo o ôrus de provar o
contrário [..-]

Portanto. no âmbito da autuação administrativa, o poluidor está submetido à

responsabilidadc subjetiva com a presunçào dc culpa- ou seja" cabe ao autuado o ônus
dc provar o contrário do que for verilicado pelos agentes fiscalizadores.

DestaÍe. somente uma matéda probatória consistente é capaz de afastar a

validade do ato administrativo, que, repitâ-sc. presume-se emitido com a observância
da lei, até prova em contr&io.

Rua Gabriel Passos. no 50, CenlÍo, Monles Claros/MG - CEP 3940G112-Tel.: (38) 3224-7500

I \ão logrando o Dârticular em lfâstâr referida
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No caso concteto. entretantoi o autuado não trouxe aos autos elementos de

prova aptos a desconstituir a presunção de legalidade e veracidade do âto

administrativo, razão pela qual as penalidadcs aplicadâs devem ser mantidas.

5 _ CONCLUSÃO

Diante de todo o cxposto. opinamos pelo conhccimento dadelàsa apresentada
pelo Autuâdo. haja vista que tempestiva e uma vcz que foraun iespeitados os requisitos
cssenciais da de defesa

X Manutencão :

Opinamos ainda pelo não acolhimento dos argumentos apresentados pelo
Autuado em sua defesa. làce à ausência dc fundamentos de fato e de direito que
justilicassem o acolhimento das argumentaçÔes apresentadas e tendo em vista estar o

^uto 
de Iúliâção em confomidade com os requisitos formais.

Opinamos, assim, pela manutenção integral das penalidades aplicadas no
presente auto dc infração,já mencionadas nesse parecer.

Recomendamos a notilicação do atuado para. quanto ao indcfeúmento,
apresentar Recurso no prazo de 30 (trinta) dias ou efetuar o pagamento do valor da
multa. devidamente atualizada, sob pcna dc encaminhamento do processo

administrativo para fins de inscrição do valor em dívida ativâ do Estado.

Montes Claros. 1010612019

cula/MASP

Rua Gabriêl Passos, nô 50, Cenlro, l\,lontes Clarcs/lúG -CEP 39400 112 -Tel.: (38) 322+7500

.4'



Governo do Estado de inas Gerais
Sistefia Estadual de Meio Ambiêntê e Recuísos Hidricos
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z

Número do Auto de

\ome/Razão Sociàli
CPF/CNP.I:

008806/2016

670027 n9
F,VANDRO FERNANDES DINIZ

470 .67 l.796-53

\úmero do Processo:

DECI

! O(a) Superintcndcntc Rcgional de Meio 
^mbiente. 

nos termos do an. 5.1.

inciso II do Decreto n.' 47.042/2016

,14.8,14i 2 c tendo em vista o Pareccr acostado aos autos. decidc

atendidos os rcquisitos cssenciais da pcça de defesa.

E Manutenção
Pelo não acolhimento dos argumentos apresentados pelo Autuado em sua deGsa- face
à ausência de fundamentos de Íàto e de direito que justificassem o acolhimento das
atgumentações apresentadas e tendo em vis(a estar o Auto de Infaação em
ctrnformidade com os rcquisilos lormais.

Pela manutenção integral das penalidades aplicadas no Auto de lntiação. quais sejam

l Multa simples. no valorde R$ 49-847.16 (quarenta e nove mil. oitocentos e quarenta
c sete acais e dezesseis centavos). a ser devidâmente atualiitadol

2 - Suspensão das atividades no local da inftação até a regulariT-açâo

Notifique-sc ô atuado paÍa- quanto ao iodel'erimento, aprese[tar Recurso lo pmzo de
30 (trinta) dias ou eferuar o pagamcnto do valor da multa devidamente atualizada. sob
pena de encamiúamento do processo administalivo para fins de inscriçâo do valor em
dívida ativa do Estado.

Montes Claros. I 0 /061201 9

//,/
L&,2*< '/

Responsá\'cl

Rua Gabíel Passos, no 50. C€ntro, Montes Ctaros/Mc - CEP 3940Gí 12 - Tet.: {38) 322475m

E Em obscrvânciâ ao disposto nos artigos 34.35.36.37 e 38 do Deqeto n.o

E Pelo coúecimento da delàsa aprcsentada- haja vista que tempestiva e que foram

I


