EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ACARAÚ, ESTADO DO CEARÁ, Sra.
ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO, em pleno exercício do cargo e no
uso competente de suas atribuições e prerrogativas legais, notadamente
as conferidas pela Lei Orgânica Municipal, RESOLVE publicar mediante
afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do
Município de Acaraú/CE, o DECRETO Nº 48/2021, que DISPÕE
SOBRE

O

PROCESSO

ADMINISTRATIVO

AMBIENTAL

PARA

APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AO MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PUBLIQUE-SE,
DIVULGUE-SE,
CUMPRA-SE.
Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará,
em 29 de junho de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

DECRETO Nº 48, DE 29 DE JUNHO DE 2021.

DISPÕE
SOBRE
O
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
AMBIENTAL
PARA
APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AO MEIO
AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE ACARAÚ, Estado do Ceará, no
uso de suas atribuições e prerrogativas legais, nos termos da Lei
Orgânica do Município, em pleno exercício do cargo;
CONSIDERANDO que o meio ambiente ecologicamente
equilibrado é um direito fundamental garantido pelo artigo 225 da
Constituição Federal/1988;
CONSIDERANDO que é de competência comum da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a proteção do meio
ambiente e o combate à poluição em quais de suas formas, conforme o
artigo 23, inciso VI, da Constituição Federal/1988;
CONSIDERANDO que as condutas e atividades lesivas ao
meio

ambiente

sujeitam

os

infratores

às

sanções

penais

e

administrativas, não obstante a obrigação de reparar os danos
ambientais causados;

DECRETA:
Art. 1º Este decreto regulamenta o processo administrativo
municipal para apuração de infrações administrativas por
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 2º O processo de que trata este decreto é orientado pelos
princípios que regem a Administração Pública e o direito
administrativo sancionador, bem como preza pela qualidade
técnica da instrução processual e pelo respeito aos direitos dos
administrados.
Art. 3º Delega-se ao Secretário de Meio Ambiente do
Município de Acaraú/CE a competência para o julgamento, em
primeira instância, dos processos administrativos de apuração
de infrações ambientais, tendo em vista os princípios da
especialidade, da eficiência e a necessidade de administração
desconcentrada, conforme os artigos 13 e 17, parágrafo único,
da Lei Municipal nº 1745/2018.
Art. 4º Para os fins deste decreto, entende-se por:
I - Sanção administrativa: pena imposta pela lei para punir a
prática de conduta que viola as regras jurídicas de uso, gozo,

promoção, proteção e recuperação do meio ambiente, aplicada
ao autuado quando do julgamento do auto de infração pela
autoridade julgadora competente;
II - Medida administrativa cautelar: medida de urgência
adotada

pelo

agente

ambiental

municipal

em

caráter

preventivo, no ato da fiscalização ou em momento posterior,
independentemente da lavratura de auto de infração, mantida
até decisão da autoridade competente;
III - Auto de infração ambiental: documento destinado à
descrição clara e objetiva da infração administrativa ambiental
constatada, do qual constam a indicação dos dispositivos
legais e regulamentares infringidos e da sanção cabível;
IV - Notificação: documento que formaliza medidas, adotadas
pelo agente ambiental, que têm como propósito obter
informações e esclarecimentos, dar ciência ao autuado e
requisitar documentos acerca do objeto da ação fiscalizatória
ou

exigir

do

administrado

providências

que

visam

à

regularização, correção ou adoção de ações de controle para
cessar degradação ambiental;
V - Relatório de fiscalização: a formalização de acusação
contra o autuado acerca da prática de infração ambiental, por
meio do qual o agente ambiental relata as causas e
circunstâncias

da

violação

detectada

e

descreve,

detalhadamente, o comportamento do autuado - e dos demais
agentes envolvidos, o que inclui o seu elemento subjetivo,
para

determinar

a

responsabilidade

administrativa

e

fundamentar a imposição das sanções indicadas, bem como

das

eventuais

circunstâncias

atenuantes

ou

agravantes

apontadas; ainda, discute os elementos probatórios colhidos e
individualiza

os

objetos,

instrumentos

e

petrechos

relacionados à prática da infração ambiental;
VI - Conciliação ambiental: a adoção, pelo autuado, de uma
das soluções legais possíveis para encerrar o processo de
apuração de infrações ambientais, tais como o desconto para
pagamento de multa ambiental;
VII - Audiência de conciliação ambiental: ato da conciliação
ambiental realizado, preferencialmente, em sessão única,
presencial ou por meio eletrônico, em que são praticados os
atos visando o encerramento do processo administrativo pelo
implemento de solução alternativa de reparação ambiental,
conforme prevista na Lei Municipal nº1.571/2014.
VIII - Decisão de primeira instância: decisão de julgamento
do auto de infração e aplicação das penalidades cabíveis,
contra a qual cabe recurso hierárquico;
IX - Decisão de segunda instância: decisão de julgamento do
recurso hierárquico pelo COMAR;
X - Declaração de nulidade: decisão que reconhece a
existência de vício que torna nulo ato administrativo;
XI - Absolvição: declaração de improcedência da acusação
formulada

contra

o

autuado,

desde

que

a

autoridade

competente, por exemplo, reconheça que está provada a
inexistência do fato, que não constitui o fato infração
administrativa ambiental, que está provado que o autuado não
concorreu para a infração;

XII - Trânsito em julgado administrativo: momento processual
em que a decisão da autoridade julgadora competente se torna
imutável e definitiva em âmbito administrativo;
XIII – Comissão Permanente de Apuração de Infrações
Ambientais:

equipe

de

servidores

do

órgão

ambiental

municipal autuante responsável pela instrução do processo e
elaboração de proposta de julgamento do auto de infração, em
primeira instância;
XIV – Autoridade julgadora: para fins deste decreto, o
Secretario do Meio Ambiente de Acaraú é a autoridade
delegada competente para proferir decisão, em primeira
instância, em sede do processo administrativo para apuração
de infrações ambientais.
CAPÍTULO II
DA APURAÇÃO DE INFRAÇÕES AMBIENTAIS
Art. 5º Constatada a ocorrência de infração administrativa
ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser
dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a
ampla defesa.
Parágrafo único. O auto de infração será lavrado pela
autoridade ambiental a que houver constatado a infração e
deverá conter:
I – O nome do infrator, bem como os elementos necessários
à sua identificação;
II – Local, data e hora do fato onde a infração foi constatada;

III – Descrição da infração e menção do dispositivo legal ou
regulamentar transgredido;
IV – Penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo
preceito legal que autoriza a sua imposição;
V – Assinatura do autuado ou preposto, dando ciência da
autuação;
VI – Assinatura do servidor municipal autuante.
Art. 6º Feita a autuação, o fiscal entregará ao autuado ou
preposto, considerado infrator ambiental, a primeira via do
auto de infração, juntando as demais cópias ao processo
administrativo.
Art. 7º A lavratura do auto de infração será detalhada em
relatório de fiscalização, que conterá:
I – A descrição das circunstâncias que levaram à constatação
da infração ambiental e à identificação da autoria, que se
baseia na demonstração da relação da infração administrativa
com a conduta do autuado, comissiva ou omissiva, e o seu
elemento subjetivo;
II – O registro da situação por fotografias, vídeos, mapas,
termos de declaração ou outros meios de prova;
III – Os critérios utilizados para fixação da multa;
IV – A identificação do dano ambiental e dos responsáveis
pela reparação; e
V – Quaisquer outras informações consideradas relevantes
para a caracterização da responsabilidade administrativa.

Parágrafo único. O relatório de fiscalização será elaborado
pelo agente autuante no prazo de dez dias, contado da
lavratura do auto de infração, salvo disposição diversa,
adequadamente motivada, prevista no planejamento da
operação de fiscalização.
Art. 8º O autuado será notificado da lavratura do auto de
infração e dos demais atos do processo por uma das
seguintes formas:
I - Pessoalmente;
II - Por seu representante legal;
III - Por via postal com aviso de recebimento;
IV - Por mensagem eletrônica; ou
V - Por edital.
§1º As formas de notificação de que trata o presente artigo
podem ser substituídas por qualquer outro meio disponível
que assegure a certeza da ciência do autuado.
§2º Eventuais tentativas de notificação infrutíferas devem
ser registradas e fundamentadas no processo.
§3º A notificação por edital se dará pela publicação em Diário
Oficial do Estado, uma única vez, considerando-se efetivada
após o decurso de 5 (cinco) dias, sendo cabível somente nas
hipóteses abaixo descritas:
I – Infrutíferas as tentativas de notificação de que trata o
caput deste artigo;
II – Se o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido.

§4º Por ocasião da lavratura do auto de infração e verificada
pelo agente autuante a possibilidade de conciliação, o
autuado será notificado para, querendo, comparecer na
Secretaria do Meio Ambiente de Acaraú/CE, para que seja
marcada a audiência conciliatória.
Art. 9º O autuado poderá apresentar defesa ou impugnação
do auto de infração no prazo de 15 (quinze) dias, contados
da ciência da infração.
Parágrafo único. O prazo para apresentação da defesa
prévia a que dispõe este artigo não será suspenso pelo
agendamento da audiência conciliatória.
CAPÍTULO III
DA CONCILIAÇÃO AMBIENTAL
Art. 10º A conciliação ambiental deve ser estimulada pelo
órgão ambiental municipal autuante, com vistas a encerrar os
processos administrativos municipais relativos à apuração de
infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente.
Art. 11. A realização de conciliação ambiental implica
desistência de impugnar judicial ou administrativamente a
imposição da sanção pecuniária e de renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as
referidas impugnações.

Art. 12. Não cabe na conciliação ambiental a produção de
provas pelo autuado, ressalvada a apresentação de questões
de ordem pública, tais como:
I – Incompetência do agente autuante para a lavratura do
auto de infração;
II

–

Litispendência

ou

coisa

julgada

administrativa,

consistente na existência de autuação idêntica em razão da
mesma conduta, objeto de outro processo em curso ou
definitivamente julgado;
III – A análise de necessidade de reunião de processos
relativos a autos lavrados em decorrência de um mesmo fato
ou em um mesmo local, grupo de infratores, inclusive
pertinentes a uma mesma operação de fiscalização;
IV – Defeito de representação do advogado ou procurador;
V – Extinção da punibilidade;
VI – Existência de vícios sanáveis ou insanáveis verificáveis
de plano, mediante análise dos autos ou de provas préconstituídas apresentadas em audiência pelo autuado.
§1º Declarada a existência de alguma questão de ordem
pública, a Comissão Permanente de Apuração de Infrações
Ambientais

adotará

a

providência

compatível

com

a

regularização e preparação do feito.
§2º A Comissão a que se refere o parágrafo anterior poderá
remeter os autos ao agente fiscal autuante para manifestarse, em 5 (cinco) dias, se verificar a necessidade de
esclarecimentos.

Art. 13. O autuado que possuir interesse em participar de
audiência de conciliação ambiental deverá comparecer à
Secretaria do Meio Ambiente de Acaraú/CE indicada, na data
e horário agendados.
Parágrafo único. Decorridos 15 (quinze) minutos da abertura
da audiência, o não comparecimento do autuado será
interpretado como ausência de interesse em conciliar e
automaticamente dará início a fase instrutória, ressalvada a
apresentação de ausência justificada no prazo de 2 (dois) dias.
Art. 14. Na audiência de conciliação ambiental, o autuado
poderá comparecer:
I - Pessoalmente;
II - Representado ou acompanhado por procurador, advogado
ou defensor público constituído por meio de procuração pública
ou particular com poderes específicos para participar do ato e
optar por uma das soluções legais possíveis para encerrar o
processo; ou
III - Acompanhado por pessoa de sua escolha.
§1º Quando o autuado for pessoa jurídica, o comparecimento
pessoal de que trata o inciso II se dará por meio de
representante

legal

ou

preposto

munido

de

carta

de

preposição com poderes específicos para participar do ato e
optar por uma das soluções legais possíveis para encerrar o
processo.

§2º A audiência é pública e aberta a pessoas que desejarem
assisti-la sem direito a voz, ressalvadas as hipóteses legais de
sigilo.
Art. 15. A audiência de conciliação ambiental pautar-se-á
pelas seguintes diretrizes e princípios:
I - Informalidade e oralidade, mediante o uso de linguagem
clara, que facilite a compreensão do autuado;
II - Respeito à livre autonomia do autuado, que possui
liberdade para manifestar sua vontade de conciliar;
III - Economia processual e celeridade, à vista de seu objetivo
de buscar o encerramento do processo em seu início, sempre
que possível; e
IV - Decisão informada, garantida pelo conteúdo obrigatório
do termo de conciliação ambiental.
Art. 16. Desde que haja concordância do autuado, a audiência
de conciliação ambiental poderá ser realizada por meio
eletrônico, observadas as seguintes diretrizes e critérios:
I - Existência de infraestrutura e tecnologia adequadas na
respectiva unidade administrativa ambiental;
II - Igualdade de rito e de garantias conferidas ao autuado na
audiência presencial.
Art. 17. Compete à Comissão Permanente de Apuração das
Infrações Ambientais:

I - Excepcionalmente, remeter os autos ao agente autuante
ou à área técnica competente para manifestação no prazo de
cinco dias, uma única vez, se verificar a necessidade de
manifestação ou instrução documental complementar, com
especificação do ponto a ser esclarecido ou mais bem
instruído;
II - Realizar audiência de conciliação ambiental para:
a) explanar ao autuado as razões de fato e de direito que
ensejaram a lavratura do auto de infração;
b) apresentar as soluções legais possíveis para encerrar o
processo,

tais

como

o

desconto

para

pagamento,

o

parcelamento e a conversão da multa em serviços de
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio
ambiente;
c) decidir sobre questões de ordem pública;
d) homologar a opção do autuado por uma das soluções de
que trata a alínea "b".
§1º Para os fins de que trata a alínea "c", são questões de
ordem pública:
I - Incompetência do agente autuante para lavratura do auto
de infração;
II - Litispendência ou coisa julgada administrativa, consistente
na existência de autuação idêntica em razão da mesma
conduta,

objeto

de

outro

processo

em

curso

ou

definitivamente julgado;
III - A análise de necessidade de reunião de processos
relativos a autos lavrados em decorrência de um mesmo fato

ou em um mesmo local, grupo de infratores, inclusive
pertinentes a uma mesma operação de fiscalização;
IV - Defeito de representação do advogado ou procurador;
V - Extinção da punibilidade; e
VI - Existência de vícios sanáveis ou insanáveis verificáveis de
plano, mediante análise dos autos ou de provas préconstituídas apresentadas em audiência pelo autuado.
§2º Declarada a existência de alguma questão de ordem
pública, a comissão processante adotará a providência
compatível com a regularização e preparação do feito.
Art. 18. Durante a audiência de conciliação ambiental,
incumbe:
I - Ao presidente da Comissão Permanente de Apuração das
Infrações Ambientais:
a) manter a sua ordem e decoro;
b) ordenar que se retirem da sala de audiência os que se
comportarem inconvenientemente; e
c) tratar com urbanidade o autuado, seus procuradores e
advogados.
II – Ao membro da Comissão Permanente de Apuração das
Infrações Ambientais:
a) lavrar o termo de conciliação ambiental, conforme o art.19;
b) auxiliar o presidente, sempre que demandado.
Art. 19. A audiência de conciliação ambiental será reduzida a
termo e conterá:

I - A qualificação do autuado e, quando for o caso, de seu
advogado ou procurador legalmente constituído, e dos
servidores públicos integrantes da Comissão Permanente, com
as respectivas assinaturas;
II - A certificação de que foram explanadas ao autuado as
razões de fato e de direito que ensejaram a lavratura do auto
de infração, e de que foram apresentadas as soluções possíveis
para encerrar o processo;
III - A manifestação do autuado:
a) de interesse na conciliação, que conterá:
1. a indicação da solução legal por ele escolhida para encerrar
o processo e os compromissos assumidos para o seu
cumprimento;
2. a declaração de desistência de impugnar judicial e
administrativamente a autuação e de renúncia a quaisquer
alegações de direito sobre as quais se fundamentariam as
referidas impugnações; e
3. a assunção da obrigação de protocolar pedido de extinção
do processo com resolução do mérito em eventuais ações
judiciais propostas, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da
data de realização da audiência de conciliação ambiental, sob
pena de o órgão de contencioso da Procuradoria Geral do
Município fazê-lo;
b) de ausência de interesse na conciliação;
c) decisão de homologação de eventual opção feita pelo
autuado;

d) decisão fundamentada acerca de eventuais questões de
ordem pública; e
e)

as

providências

a

serem

adotadas,

conforme

a

manifestação do autuado.
§1º O membro secretário da Comissão Permanente de
Apuração das Infrações Ambientais fará a leitura do termo de
conciliação ambiental para o autuado, que receberá uma cópia
e poderá solicitar esclarecimentos finais sobre o seu teor, de
forma oral.
§2º O descumprimento da opção feita pelo autuado implica a
execução judicial imediata do termo de conciliação ambiental,
que possui natureza de título executivo extrajudicial, na forma
do inciso II do art. 784 da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015.
§3º A realização de conciliação ambiental não exclui a
obrigação de reparar eventual dano ambiental.
Art. 20. Admite-se a aplicação de técnicas negociais, com o
objetivo de proporcionar ambiente favorável à conciliação.
Art. 21. São soluções legais possíveis para encerrar o
processo, no que tange à multa simples:
I - Pagamento antecipado com desconto;
II - Parcelamento; e
III - Conversão da multa em serviços de preservação,
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente.

CAPÍTULO IV
DA ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
Art. 22 A abertura do processo administrativo dar-se-á por
portaria do Secretário do Meio Ambiente e será instruído com
os seguintes elementos:
I - Auto de Infração;
II - Relatório de Fiscalização previsto no art. 7º;
III - Cópia da Notificação;
IV - Atos e documentos de defesa apresentados pela parte
infratora;
V - Outros documentos indispensáveis apuração e julgamento
do processo;
CAPÍTULO V
DA INSTRUÇÃO
Art. 23. Na hipótese de prosseguimento do processo por
ausência de conciliação ambiental a Comissão Permanente de
Apuração das Infrações Ambientais verificará a tempestividade
e a regularidade formal da defesa apresentada.
§1º A defesa enviada por via postal considera-se protocolada
na data de sua postagem.
§2º

O

autuado

será

notificado

para

sanar

eventual

irregularidade formal da defesa, por ausência de assinatura ou
de procuração outorgada a representante, no prazo de 15
(quinze) dias, sob pena de não conhecimento.

Art. 24. A fluência do prazo para oferecimento de defesa se
inicia na ciência da lavratura do auto de infração e não será
suspenso ou interrompido pela realização de audiência
conciliatória.
Art. 25. A intempestividade da defesa ou a sua não
apresentação não afastam a instrução probatória.
Art. 26. É dispensada a exigência de reconhecimento de firma
e de autenticação de cópia de documentos que forem
apresentados diretamente perante agente ambiental, para que
ateste sua autenticidade mediante comparação entre original
e cópia.
Art. 27. Nas autuações conexas fica permitida a vinculação e
reunião para julgamento conjunto quando houver risco de que
sejam proferidas decisões conflitantes ou contraditórias, caso
decididas separadamente.
Art. 28. Ultrapassado o prazo para a apresentação da defesa,
a Comissão Permanente de Apuração das Infrações Ambientais
analisará as razões de fato e de direito que ensejaram a
lavratura do auto de infração e elaborará relatório, que deverá
apontar:
I - Os elementos que evidenciam a autoria e a materialidade
da infração;

II - A eventual existência de vícios sanáveis ou insanáveis;
III – O correto enquadramento da conduta ao tipo infracional;
IV – As razões de acolhimento ou rejeição dos argumentos
apresentados na defesa; e
V – A proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa
indicada.
Art. 29. O membro da Comissão Permanente de Apuração das
Infrações Ambientais poderá remeter os autos ao agente
autuante ou à área técnica competente para manifestação no
prazo de cinco dias, uma única vez, se verificar a necessidade
de manifestação ou instrução documental complementar, com
especificação do ponto a ser esclarecido ou mais bem
instruído.
Art.

30.

O

autuado

produzirá

e

custeará

as

provas

especificadas em sua defesa, ressalvadas aquelas que se
encontrem em poder do órgão ambiental municipal.
Art. 31. O autuado deverá solicitar a produção de provas:
I - Na hipótese de vistoria, com base em dados e informações
consistentes, que contrariem elementos de fato ou de direito
relacionados à autuação;
II - Na hipótese de oitiva de testemunhas, com a indicação
clara de sua contribuição para infirmar elementos de fato ou

de direito relacionados à autuação e o compromisso de
apresentá-las no local, dia e hora designados; e
III - Na hipótese de perícia, acompanhada de laudo técnico
que contrarie elementos de fato ou de direito relacionados à
autuação e da demonstração de que não há outro meio de
prova capaz de dirimir a dúvida existente.
Parágrafo

único.

Serão

recusadas,

mediante

decisão

fundamentada, as solicitações de provas que não observem os
pressupostos previstos neste artigo e as que sejam ilícitas,
impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.
Art. 32. Encerrada a instrução, o autuado será notificado para
apresentar alegações finais e se manifestar sobre eventual
indicação de agravamento por reincidência ou circunstâncias
majorantes, no prazo de dez dias.
Art. 33. Ultrapassado o prazo para apresentação das
alegações finais, a Comissão Processante elaborará relatório
com

proposta

encaminhará

o

de

decisão

processo

objetivamente
para

a

justificada

autoridade

e

julgadora

competente.
CAPÍTULO V
DO JULGAMENTO
Art. 34. A autoridade julgadora competente proferirá decisão
de julgamento do auto de infração, em primeira instância,

mediante

acolhimento

complementação

da

total

proposta

ou

parcial,

elaborada

rejeição

pela

ou

Comissão

Permanente de Apuração das Infrações Ambientais, que será
parte integrante do ato decisório.
Parágrafo único. O acolhimento parcial, a rejeição ou a
complementação

da

proposta

de

decisão

serão

detalhadamente fundamentados pela autoridade julgadora.
Art. 35. Julgado o auto de infração, o autuado será notificado
por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido
que assegure a certeza de sua ciência para:
I - Pagar a multa no prazo de cinco dias; ou
II - Apresentar recurso no prazo de 10 (dez) dias.
§1º Eventual decisão de declaração de nulidade do auto de
infração será encaminhada à unidade responsável pela ação
de

fiscalização,

preferencialmente

ao

agente

autuante,

previamente à notificação, para ciência e manifestação.
§2º A notificação de que trata o inciso I conterá também a
advertência de que o valor da multa será definitivamente
constituído e inscrita em Dívida Ativa do Município, caso não
haja pagamento ou interposição de recurso.
CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS E DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DE
MULTA AMBIENTAL
Art. 36. Caberá recurso da decisão de primeira instância, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência do autuado.

Parágrafo único. O recurso previsto no caput será dirigido ao
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Acaraú/CE
– COMAR.
Art. 37. O recurso não será conhecido quando interposto:
I - Fora do prazo;
II - Perante órgão incompetente;
III - Por quem não seja legitimado;
IV - Com o objetivo de discutir a multa após a assinatura de
termo de compromisso de conversão.
Art. 38. Admitido o recurso, a Secretaria Executiva do COMAR
analisará as razões de fato e de direito que ensejaram a
lavratura do auto de infração e elaborará relatório, que deverá
apontar:
I - Os elementos que evidenciam a autoria e a materialidade
da infração;
II - A eventual existência de vícios sanáveis ou insanáveis;
III - As razões de acolhimento ou rejeição dos argumentos
apresentados no recurso; e
IV - A proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa
indicada.
Art. 39. O Presidente do COMAR designará o Conselheiro
Relator

que

objetivamente

formulará
justificada

voto
e

com
o

proposta

apresentará

de

decisão

aos

demais

Conselheiros.
§1º O julgamento do recurso seguirá as previsões do
Regimento Interno do COMAR.

§2º Não cabe novo recurso contra a decisão de segunda
instância.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 40. Sendo o recurso julgado, ou não havendo sua
interposição, o autuado será notificado, por via postal com
aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure a
certeza de sua ciência, para pagar a multa no prazo de 30
(trinta) dias.
Parágrafo único. A notificação de que trata este artigo conterá
também a advertência de que o valor da multa será
definitivamente constituído e incluído na Dívida Ativa do
Município de Acaraú.
Art. 41. Após a inscrição em Dívida Ativa, o processo será
remetido à Procuradoria Geral do Município para a cobrança do
título executivo extrajudicial.
Art. 42. Após a execução integral das sanções aplicadas e a
inscrição do débito em dívida ativa, os autos serão arquivados,
mantido o seu registro no sistema para efeito de eventual
caracterização de agravamento por reincidência.
Art. 43. A certidão de infrações ambientais será fornecida
gratuitamente ao interessado, preferencialmente mediante

emissão no sítio eletrônico do órgão ambiental municipal
autuante.
§1º A certidão de que trata o caput deste artigo será válida
por trinta dias, a contar da data de sua expedição.
§2º O órgão ambiental federal autuante fornecerá certidão
positiva com efeitos de negativa:
I

-

Quando

o

auto

de

infração

ainda

não

estiver

definitivamente constituído; e
II - Quando a sanção de multa estiver suspensa por ordem
judicial ou garantida por depósito judicial de seu valor integral.
Art. 44. Este decreto entra em vigor na data da sua
publicação.

Paço do Poder Executivo Municipal de Acaraú, Estado do Ceará,
em 29 de junho de 2021.

ANA FLÁVIA RIBEIRO MONTEIRO
PREFEITA MUNICIPAL

