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 Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.881-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual:

Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas 
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas 
nas Deliberações 2 e 3, as lojas de materiais de construção, 
considerando que estas fornecem os produtos necessários 
para a realização de reparos civis emergenciais, bem como 
para manter o funcionamento da construção civil e indústria, 
ambas previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 
23-3-2020, deste Comitê, não estão abrangidas pela medida 
de quarentena, desde que observadas normas sanitárias no 
contexto do Covid-19.
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 Turismo
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.881-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual:

Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas 
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas 
nas Deliberações 2 e 3, as lojas de materiais de construção, 
considerando que estas fornecem os produtos necessários 
para a realização de reparos civis emergenciais, bem como 
para manter o funcionamento da construção civil e indústria, 
ambas previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 
23-3-2020, deste Comitê, não estão abrangidas pela medida 
de quarentena, desde que observadas normas sanitárias no 
contexto do Covid-19.
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 Secretaria Especial de 
Relações Internacionais
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.881-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual:

Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas 
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas 
nas Deliberações 2 e 3, as lojas de materiais de construção, 
considerando que estas fornecem os produtos necessários 
para a realização de reparos civis emergenciais, bem como 
para manter o funcionamento da construção civil e indústria, 
ambas previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 
23-3-2020, deste Comitê, não estão abrangidas pela medida 
de quarentena, desde que observadas normas sanitárias no 
contexto do Covid-19.
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 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução 7.945, de 27-3-2020

Dispõe sobre o uso excepcional de videoconferên-
cia pelos órgãos colegiados da USP e sobre a reali-
zação de eleições durante o período de prevenção 
de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus)

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento no 
art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista a aprovação “ad referen-
dum” da Comissão de Legislação e Recursos, em 27-03-2020, e 
considerando a necessidade de adoção de medidas adicionais, 
de caráter temporário e emergencial, de prevenção de contágio 
pela Covid-19 (Novo Coronavírus), baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica autorizada, excepcionalmente, como medida 
de prevenção de contágio pela Covid-19 (Novo Coronavírus), a 
utilização de sistemas de videoconferência e outros meios ele-
trônicos de participação a distância nas reuniões dos colegiados 
da Universidade durante o período de 3 meses.

Artigo 2º - Aos participantes que estejam a distância será 
permitido votar e ser votado, pedir vista de autos e visualizar 
documentos, nas mesmas condições que seriam oferecidas aos 
membros presentes no local da reunião.

Parágrafo único - As votações secretas serão realizadas 
por meio de sistema eletrônico de votação adotado pela Uni-
versidade.

Artigo 3º - As reuniões em que for utilizado sistema de 
videoconferência ou outros meios eletrônicos serão suspensas, 
caso verificado problema técnico que impeça a adequada parti-
cipação de qualquer membro nas discussões.

§ 1º - Se a conexão não for restabelecida no prazo de trinta 
minutos, a reunião será encerrada.

§ 2º - Quando problemas técnicos interromperem qualquer 
votação, esta deverá ser refeita.

§ 3º - Serão preservadas as decisões tomadas antes da ocor-
rência de problemas técnicos no sistema de videoconferência ou 
outro meio eletrônico.

§ 4º - Todas as ocorrências deverão ser registradas em ata 
de reunião.

Artigo 4º - Nas eleições realizadas eletronicamente durante 
o período excepcional de prevenção de contágio pela Covid-19 
(Novo Coronavírus) fica dispensada a exigência de disponibiliza-
ção de votação convencional.

§ 1º - Em casos de necessidade justificada, mediante 
autorização expressa do Reitor, as eleições poderão ser adiadas.

de Distribuição de Energia Elétrica – LD Derivação CTEEP – 
Subestação SE P2, no município de Presidente Prudente/SP.

Processo 009/2014 (025564/2020-15)
A Cetesb, Companhia do Estado de São Paulo, torna público 

que recebeu o pedido de Licença Ambiental de Instalação da RF 
Centro de Testes de Produtos Automotivos LTDA, para Pista de 
Teste de Pneus RF Centro de Testes de Produtos Automotivos 
Ltda, no município de Elias Fausto/SP.  Comunicados

A Cetesb para dar cumprimento a Resolução Conama 06, de 
24-01-1986 e Resolução SMA 09, de 03-02-2017, faz publicar as 
licenças concedidas, posição 27-03-2020 no Âmbito da Diretoria 
de Avaliação de Impacto Ambiental.

Processo 279/2015
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

torna público que concedeu para Prefeitura Municipal de Limei-
ra, a Licença Ambiental Prévia 2733 de 23-03-2020, para Distrito 
Industrial Anhanguera, localizado no município de Limeira, com 
validade de 05 anos, a contar da data de sua emissão.

Processo 160/2016
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

torna público que concedeu para Nova Aralco Industria e 
Comercio Ltda, a Licença Ambiental Prévia 2719 de 23-03-2020, 
para Ampliaçao Agroindustrial, localizado no município de 
General Salgado, com validade de 05 anos, a contar da data 
de sua emissão.

Processo 080/2018 (032084-2017)
A Cetesb, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 

torna público que concedeu para Concessionaria de Rodovias 
dos Oeste de São Paulo – Viaoeste S/A, a Licença Ambiental 
Prévia 2734 de 25-03-2020, para Duplicação da Rodovia Raposo 
Tavares (SP-270), localizado nos municípios de São Roque, Mai-
rinque, Aluminio e Sorocaba, com validade de 05 anos, a contar 
da data de sua emissão.

 Procuradoria Geral do 
Estado
 GABINETE DO PROCURADOR GERAL

 Deliberação 5, de 27-3-2020, do Comitê Administrati-
vo Extraordinário Covid-19, de que trata o art. 3° do Dec. 
64.881-2020

Deliberações como medidas de prevenção no âmbito da 
Administração estadual:

Inciso único - o Comitê esclarece que, além daquelas 
citadas no Dec. 64.881-2020 (art. 2º, § 1º) e complementadas 
nas Deliberações 2 e 3, as lojas de materiais de construção, 
considerando que estas fornecem os produtos necessários 
para a realização de reparos civis emergenciais, bem como 
para manter o funcionamento da construção civil e indústria, 
ambas previstas na alínea “a”, do inc. II, da Deliberação 2, de 
23-3-2020, deste Comitê, não estão abrangidas pela medida 
de quarentena, desde que observadas normas sanitárias no 
contexto do Covid-19.
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 CONSELHO DA PROCURADORIA GERAL 
DO ESTADO

 Comunicado
A Secretaria do Conselho da Procuradoria Geral do Estado 

comunica que ficam prorrogadas até o dia 31-03-2020 as inscri-
ções para o Concurso de Promoção na Carreira de Procurador do 
Estado, relativo às condições existentes em 31-12-2019.

 CENTRO DE ESTÁGIOS
 Despacho da Procuradora do Estado Chefe de Gabine-

te e Coordenadora do Centro de Estágios da Procuradoria 
Geral do Estado, de 27-3-2020

Processo Seletivo para estágio de Direito
Processo PGE-PRC-2020/01268
Procuradoria Regional de São Carlos
A Procuradora do Estado Chefe de Gabinete e Coordena-

dora do Centro de Estágios da PGE, diante da regularidade do 
certame, Homologa o presente processo seletivo, nos termos do 
disposto no art. 4º, §1º, da Portaria CGPGE 1, de 14-08-2018.

 Transportes 
Metropolitanos
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 Despachos do Secretário de 26-3-2020
DOCUMENTO: STM/2450462/2019
Interessado: CONSÓRCIO BUS+.
Assunto: Criação de Serviço Complementar (Derivação) 

C-695DV1-000-R
Despacho GS 18/2020
Considerando as manifestações favoráveis da Coordenado-

ria de Transporte Coletivo – CTC, através das Informações Téc-
nicas nºs 0222/2020 e 242/2020, e da Comissão de Transporte 
Coletivo Regular da Região Metropolitana de Campinas - RMC, 
conforme Deliberação 01/2020, de 19-02-2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 20-02-2020, decido:

1. Aprovar a criação do Serviço Complementar (Derivação) 
C-695DV1-000-R, Hortolândia (Jardim Santiago) – Campinas 
(Terminal Metropolitano Prefeito Magalhães Teixeira) via Hor-
tolândia (Residencial Anauá), na linha tronco C-695TRO-000-R, 
Hortolândia (Jardim Santiago) – Campinas (Terminal Metropoli-
tano Prefeito Magalhães Teixeira), operada pelo Consórcio Bus+.

2. Ao Departamento de Administração para a publicação 
deste despacho, após tramite-se à Coordenadoria de Transporte 
Coletivo – CTC para ciência e providências.

DOCUMENTO: STM/67184/2018.
Interessado: CONSÓRCIO INTERVIAS.
Assunto: Criação do Serviço Complementar (Viagens Par-

ciais) C-283VP1-000-R, Carapicuíba (Cidade Ariston) - Osasco 
(Centro).

Despacho GS 19/2020
Considerando as manifestações favoráveis da Coordenado-

ria de Transporte Coletivo – CTC, através das Informações Téc-
nicas nºs 0062/2020 e 383/2020, e da Comissão de Transporte 
Coletivo Regular da Região Metropolitana de São Paulo - RMSP, 
conforme Deliberação 02/2020, de 19-02-2020, publicada no 
Diário Oficial do Estado de 20-02-2020, decido:

1. Aprovar a criação do Serviço Complementar (Viagens 
Parciais) C-283VP1-000-R, Carapicuíba (Cidade Ariston) – Osas-
co (Centro) na linha tronco C-283TRO-000-R, Carapicuíba 
(Cidade Ariston) – Osasco (Vila Yara), operada pelo Consórcio 
Anhanguera.

2. Ao Departamento de Administração para a publicação 
deste despacho, após tramite-se à Coordenadoria de Transporte 
Coletivo – CTC para ciência e providências.

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A 
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Portaria Normativa FF/DE-317, de 27-3-2020

Dispõe sobre a adoção de medidas, de caráter 
temporário e emergencial, de prevenção de con-
tágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e dá 
providências correlatas

O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a 
Produção Florestal do Estado de São Paulo – Fundação Florestal, 
considerando a existência da pandemia do COVID-19 (Novo 
Coronavírus) nos termos declarados pela Organização Mundial 
da Saúde e pelo Decreto 64.684/2020, resolve:

Artigo 1º - Determinar, nos termos do inciso I do artigo 2° 
do Decreto 64.684/20, o gozo imediato de férias regulamen-
tares, respeitada a disponibilidade orçamentária e financeira e 
bancos de horas, em seus respectivos âmbitos, assegurada ape-
nas a permanência de número mínimo de servidores necessários 
a atividades essenciais e de natureza continuada, em regime de 
teletrabalho ou presencial.

Parágrafo Único - Caberá às diretorias regionais e à Dire-
toria Administrativa e Financeira apresentar, em até 24 horas, a 
partir da publicação da presente portaria, lista de servidores que 
permanecerão em atividade presencial e em teletrabalho para 
avaliação da Diretoria Executiva.

Artigo 2° - Dos servidores selecionados, incluídos aqueles 
que não tiverem férias regulamentares ou banco de horas a 
gozar imediatamente, deverão prestar a jornada laboral por 
teletrabalho, mediante o controle das atividades realizado pela 
chefia imediata:

I - idosos na acepção legal do termo, por contar com idade 
igual ou superior a 60 anos;

II – gestantes.
III - portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopa-

tias, diabetes, hipertensão ou outras afecções que deprimam o 
sistema imunológico.

§ 1°- Caberá à Diretoria Administrativa e Financeira esten-
der ao pessoal de empresas terceirizadas, nos termos do Decreto 
64.684/20, o disposto nos incisos I, II e III deste artigo, mediante 
atos contratuais próprios.

§ 2°- Caberá à Gerência de Recursos Humanos da Fundação 
Florestal recolher as declarações dos servidores que avocarem a 
condição prevista nos incisos II e III do caput, cuja comprovação 
deverá ser realizada mediante a apresentação de atestado 
médico, em até 30 dias após o término da pandemia, sob as 
penas da lei.

§ 3º - O regime de que trata este artigo vigorará pelo prazo 
de 30 dias e poderá ser prorrogado.

Artigo 3° - A visitação pública e as atividades de pesqui-
sa científica nas Unidades de Conservação estão suspensas 
por prazo indeterminado, bem como todas reuniões, eventos, 
viagens nacionais ou internacionais, ressalvada autorização 
específica da Diretoria Executiva.

Artigo 4° - Os servidores em exercício com sintomas reco-
nhecidos do Novo Coronavírus devem, imediatamente, passar ao 
regime de teletrabalho, independentemente do disposto no Dec. 
62.648-2017, permanecendo em tal situação pelo prazo de 72 
horas, renovável por igual período e uma única vez, mediante 
autodeclaração, sob as penas da lei, de sua situação de saúde, 
encaminhada por via eletrônica ao superior hierárquico e à 
gerência de recursos humanos da Fundação Florestal;

Parágrafo único – Esgotados os dois períodos citados no 
caput deste artigo, o servidor deverá retomar suas atividades 
ou apresentar atestado médico externo, encaminhado por via 
eletrônica ao superior hierárquico e à gerência de recursos 
humanos da Fundação Florestal.

Artigo 5° - Os contratos atinentes ao serviço de monitoria 
serão realizados, ressalvada jusificativa técnica das diretorias 
regionais, mediante o regime de teletrabalho, com a especifi-
cação de metas e produtos a serem entregues até o dia 30-04-
2020, após validação da Diretoria Executiva.

Artigo 6° - Admitir-se-á, em caráter excepcionalíssimo, a 
ocupação temporária, por servidores ou colaboradores tercei-
rizados que prestam o serviço de limpeza, monitoria ambiental 
e vigilância, bem como respectivos conjugês/companheiros, 
pais e filhos, desde que residam no mesmo domicílio, dentro 
dos municípios abrangidos pela Unidade de Conservação e não 
apresentem sintomas do COVID-19, das bases de fiscalização, 
proteção e pesquisa, alojamentos e hospedarias e estruturas 
equivalentes que estejam sem uso.

§1°- A ocupação temporária poderá ser revogada a qual-
quer tempo e tem prazo máximo de até 03 meses.

§2°- O ingresso na edificação será realizado após assinatura 
do termo de ocupação temporária por todos os seus beneficiá-
rios e autorização da Diretoria Executiva.

Artigo 7° - Os contratos atinentes ao serviço de limpeza e 
vigilância serão realizados presencialmente devendo a contra-
tada fornecer aos seus colaboradores, além dos equipamentos 
de proteção individual ordinários, todos aqueles recomendados 
pelos órgãos oficiais para evitar a propagação do COVID-19.

§1° - No caso de o colaborador apresentar os sintomas 
do novo Coronavirus, o gestor da Unidade de Conservação 
deverá, imediatamente, solicitar sua substituição do posto de 
trabalho, por pelo menos 14 dias, admitindo-se sua reinserção, 
a critério do contratado, desde que não apresente os sintomas 
da enfermidade.

Artigo 8° - Os gestores e respectivas equipes deverão 
manter rotina presencial nas Unidades de Conservação para 
executar as atividades essenciais que demadem atuação pre-
sencial e para garantir a integridade patrimonial das estruturas 
que as guarnecem.

Artigo 9º - Esta portaria entra em vigor na data da sua 
publicação.

 COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Comunicados
A Cetesb para dar cumprimento a Resolução Conama 06, de 

24-01-1986 e Resolução SMA 09, de 03-02-2017, faz publicar os 
pedidos de licenças solicitadas, posição 27-03-2020 no Âmbito 
da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental.

Processo 9656/2009 (048270/2019-83)
A Cetesb, Companhia do Estado de São Paulo, torna público 

que recebeu o pedido de Licença Ambiental de Operação da 
Secretaria da Administração Penitenciária - SAP, para Unidade 
Prisional de Registro, no município de Registro/SP.

Processo 263/2017 (015467/2020-90)
A Cetesb, Companhia do Estado de São Paulo, torna público 

que recebeu o pedido de Licença Ambiental de Instalação da 
Entrevias Concessionaria de Rodovias S/A, para Rodovia D. 
Leonor Mendes de Barros (SP-333) - Duplicação dos Trechos 
2, exceto segmento entre o km 244 e 246, e 3 das Obras de 
Duplicação da SP-333, entre o km 246+000 e 295+480, nos 
municípios de Pongaí, Guarantã e Cafelândia/SP.

Processo 230/2018 (084162/2019-32)
A Cetesb, Companhia do Estado de São Paulo, torna público 

que recebeu o pedido de Licença Ambiental de Operação do 
Município de São Jose dos Campos, para Ponte de Ligação da Av. 
São João X Av. Jorge Zarur e Alargamento Ponte Sobre Córrego 
Senhorinha, no município de São Jose dos Campos /SP.

Processo 266/2019 (027200/2020-56)
A Cetesb, Companhia do Estado de São Paulo, torna público 

que recebeu o pedido de Licença Ambiental de Instalação da 
Energisa Sul-Sudeste – Distribuidora de Energia S/A, para Linha 

Data da Infração: 08-11-2017
Autuado: MARCO ANTONIO DA SILVA
CPF: 856.709.018-00
Data da Sessão: 04-04-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Suspenso
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Manter;
Suspensão total ou parcial da atividade: Manter;
Advertência: Manter;
Atendimento suspenso.
Observações: O atendimento foi suspenso até 06-07-2018, 

para que dependendo da constatação da adulteração das ani-
lhas, seja mantido apenas um auto de infração. Em 06-07-2018 
o atendimento será realizado conjuntamente com o auto de 
número 11933-1.

Ponto de Atendimento: Ponto 12 - São Paulo
Auto de infração Ambiental: 20171103011283-1
Data da Infração: 09-11-2017
Autuado: ALEXANDRE CLARINDO
CPF: 023.028.228-89
Data da Sessão: 04-04-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre as sanções administrativas:
Apreensão de bens e animais: Manter;
Advertência: Manter;
Observações: Obtida a conciliação e fornecidos os devidos 

esclarecimentos ao autuado quanto à legislação ambiental em 
vigor referente à infração cometida. Será solicitada à Polícia 
Militar Ambiental a ficha de entrada das aves no CETAS de 
Lorena.

Ponto de Atendimento: Ponto 12 - São Paulo
Auto de infração Ambiental: 20171017012577-1
Data da Infração: 17-10-2017
Autuado: GLAUCO TESCAROLLIO DE OLIVEIRA
CPF: 077.870.048-86
Data da Sessão: 05-04-2018
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Embargo de obra ou atividade: Anular;
Observações: Obtida a conciliação e o autuado concorda 

com as medidas propostas para recuperação do dano, de acordo 
com os artigos 26 a 30 do Decreto Estadual 60.342, de 04-04-
2014. Ressalta-se que, nos termos do artigo 29 do Decreto 
Estadual 60.342/2014, o descumprimento do TCRA implicará na 
execução judicial das obrigações assumidas.

Ponto de Atendimento: Ponto 12 - São Paulo
Auto de infração Ambiental: 20171017012577-1
Data da Infração: 14-09-2017
Autuado: ARIEL JUNIOR SOUZA DO NASCIMENTO
CPF: 376.356.558-25
Data da Sessão: 22-08-2018
A parte interessada compareceu à sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manutenção
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Não houve conciliação.
Observações: Não houve concordância com os termos pro-

postos. Prazo para interposição de defesa de 20 dias. A defesa 
poderá ser apresentada digitalmente no endereço http://sigam.
ambiente.sp.gov.br/fiscalizacao/ Portal AIA. Valor para conversão 
em multa: R$ 113,10. Endereço para correspondência: Rua José 
da Costa Lima, 400, Bairro Copacabana, São Paulo/SP, CEP 
04939-140.

 Comunicado
O Centro Técnico Regional – XI, da Secretaria de Infra-

estrutura e Meio Ambiente faz publicar a relação de Autos 
de Infração Ambiental em que não houve a apresentação de 
defesa, conforme previsto no Decreto Estadual 60.342/2014, e 
que não foram localizados via Correios e/ou Polícia Ambiental 
para entrega de notificação. Na esfera administrativa não é mais 
possível interposição de recurso, e o prazo para comparecimento 
no Núcleo de Gestão de Programas XI – São Paulo (sito à Av. 
Prof° Frederico Hermann Jr. 345, Pinheiros), é de 30 dias, a con-
tar da data desta publicação para tratar de assuntos referentes 
à recuperação da área degradada e/ou retirada de nova Guia. 
Esgotada a fase administrativa e não tendo sido adotadas as 
providências citadas acima, os Autos serão encaminhados à 
Procuradoria Geral do Estado para cobrança judicial do débito 
e ingresso de ação judicial objetivando a reparação do dano 
ambiental em questão, quando couber.

Auto de Infração Ambiental nº: AIA 20170607003628-1
Autuado: DAMIRES ANTONIETA FERREIRA LIMA
CPF: 416.838.588-40
Município da infração: São Paulo/SP
 Comunicado
O Centro Técnico Regional XI da Secretaria de Infraestrutura 

e Meio Ambiente faz publicar a relação de Autos de Infração 
Ambiental em que não houve comparecimento do autuado 
na sessão de atendimento ambiental e nem apresentação de 
defesa, conforme previsto no Decreto Estadual 60.342/2014, e 
que não foram localizados via Correios e/ou Polícia Ambiental 
para entrega de notificação. Na esfera administrativa não é mais 
possível interposição de recurso, e o prazo para comparecimento 
no Núcleo de Gestão de Programas - XI - São Paulo, sito à Av. 
Prof° Frederico Hermann Jr. 345 – Pinheiros, é de 30 dias, a con-
tar da data desta publicação para tratar de assuntos referentes 
à recuperação da área degradada e/ou retirada de nova Guia de 
multa. Esgotada a fase administrativa e não tendo sido adotadas 
as providências citadas acima, os Autos serão encaminhados à 
Procuradoria Geral do Estado para cobrança judicial do débito 
e ingresso de ação judicial objetivando a reparação do dano 
ambiental em questão, quando couber.

Auto de Infração Ambiental nº: 20170602013613-1
Autuado: JOSÉ PAULO DA SILVA
CNPJ/CPF: 282.729.708-64
Município da infração: SÃO PAULO - SP
Penalidade: MULTA SIMPLES
Valor atual da multa: R$ 1.152,00
 Comunicado
O Centro Técnico Regional XI da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Meio Ambiente faz publicar a relação dos autos 
de infração ambiental anulados em seção de atendimento 
ambiental aptos a serem encaminhados para arquivo. Diante do 
exposto informamos que um novo auto de infração contendo as 
retificações necessárias poderá ser lavrado pela Polícia Ambien-
tal em substituição ao anterior.

Auto de Infração Ambiental nº: 20190223013967-2/2019
Autuado: CARLOS ANDRÉ GOMES DE SOUZA
CNPJ/CPF: 836.210.914-91
Município da infração: São Paulo/SP
 Comunicado
O Centro Técnico Regional XI da Secretaria de Estado de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, faz publicar a relação dos Autos 
de Infração Ambiental aptos a serem encaminhados para arqui-
vo. A reincidência implicará aplicação de multa simples.

Auto de Infração Ambiental nº: 20171121005665-1
Autuado: Anelisa Biaggio Cabral de Vasconcelos
CPF: 580.141.105-44
Município da infração: São Paulo/SP
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