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DECISÃODEDIRETORIA NO /2} /2019/C/l, dedo de dezembro de 2019

Dispõe sobre a .sistematização dos critérios de aplicação
penalidades impostas, frente aos instrumentos legais vigentes

de

A DiretoríaColegiada da CETESB'- Companhia Ambiental do Estada de S'ãoPaulo. no uso de duas
atribuições estatutárias e regulamentares,à vista do contido no Processo ni 4/2018/321..da
manifestação do Departamento Jurídico exarado na parecer PJ no 1000/2019/PJM. bem como no
Relatório à Diretorian' 003/2019/C/l. de 18/11/2019, que acolhe. DECIDE:

Artigo :lo: APROVARa Instrução Técnica n' 30 sobre critériosde valoração'dasmultasprevistasna
Regulamentoda Lel Estadual. n' 997/76. aprovado pelo Decreto Estadual no 8.468/76 'e suas
alterações, e no DecretoFederal no 6.514/2008.constante do ANEXO ÚNICOque integra a presente
Decisãode Diretoria

Artigo 2': Esta.Decisão de Diretoria entra em vigor a partir desta data

Divulgue-se a todas as Unidades da Companhia

DiretoríaColegiada da.CETESB. em 05 de dezembro de 2019
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ANEXOUN}CO

(a que se refere o artigo lo da Decisão de Diretoria n' /Z}/2019/C/l, de Oç712/2019)

SUMÁRIO

Esta instrução técnica estabelece procedimentos internos da Diretoria de Console e Licenciamento Ambiental e
da Diretoriade Avaliaçãode ImpactoAmbientalrelativosà valoraçãodas penalidadesde multa previstasno
Regulamentoda Lei Estadual no997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual no8.468/1976 e suas alterações. e
no Decreto Federal no6.514/2008

Esta instrução técnica detalha os critérios de valoração das seguintes tipologias de penalidades

multas aplicadas com base no Regulamento da Lei Estadual n' 997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual n
8.468/1976e suas altéraçóes. para inffações relativasa poluição ambiental(ar. agua. solo. poluição sonora e
vibração), logística reverso e licenciamento ambiental sem avaliação de impacto ambientall

multas aplicadas com'base no Decreto Federal n
previstosna legislaçâofederal;

6.514/2008 relativas a episódios de poluição ambierltal

multas aplicadas com baseno Decreto Federal n''6.514/2008 relativas a infmções motivadas por erosão. fauna
e licenciamento ambiental com avaliação de impacto ambiental

multasaplicadas com base no Decreto Federaln' 6.514/2008 relativasa infraçóesemÁreas de Prateção aos
Mananciais. Áreas de Proteção e Recuperação de Mananciais e Serra do ltapeti

)
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1.INTRODUÇÃO
Este procedimento estabelece critérios da CETESB para a valoração das multas baseadas no Regulamento da
Lei Estadual no 997/1976. aprovado pelo Decreto Estadual no8.468/1976 e suas alterações, nos casos de
poluiçãoambiental e funcionamento ilegal. e para a valoraçâo das multas baseadas no Decreto Federal n'
6.514/2008, nos casos de poluição ambiental que coloque em risco ou cause danos à saúde humana

2. MULTASAPLICADASCOMBASE NO REGULAMENTODA LEI ESTADUALNO997/1976.APROVADO
PELODECRETOESTADUALN' 8.468/1976E SUASALTERAÇÕES
As penalidades de multa. de acordo com o Regulamento da Lei Estadual n' 997/1976, aprovado pelo Decreto
Estadual n' 8468/1976 e suas alterações. serão impostas observando-se os seguintes limites
1- de 10 a 1000vezes o valor da UFESP. nas infrações leves
11- de 1001 a 5000 vezes ovalor da UFESP, nas infraçóos graves. e
111 a 10000 vezes o valor da UFESP. nas infrações gravíssimas

Oscritérios aquiexpostosdevem ser encaradoscomo diretrizesgerais pam a aplicaçãode penalidadespara o
controle de fontes de poluição ambiental. Cada caso deve ser estudado individualmente. de forma que variações
poderão ser propostas ou adotadas desde que devidamente justificadas

Paraefeito deaplicaçãode multa pevista no Regulamentoda Lei Estadualn' 997/1976.aprovado peloDecreto
Estadualn' 8468/1976 e suas alterações. as inffaçóes serão subdividas em 6 categorias
Infração Leve Nível 1: 1a 250UFESP
Infração Leve Nível 2:251 a 500 UFESP
Infração Leve Nível 3: 501 a 1000 UFESP
Inflação GraveNível1: 1001a 3000UFESP
Infração Grave Nível 2: 3001 a 5000 UFESP
InfraçãoGravíssima:5001a 10000UFESP

Essa categorizaçâobaseia-se nas característicasquantitativas e/ou qualitativas dos poluentesemitidos e na
intensidade do dano efetivo ou potencial causados ao meio ambiente.

Ressatte-seque. nos casos de infrações leve. primeiramentedeve ser lavrado o Auto de Penalidadede
Advertência(AllPA). fixando-se um prazo para que sejam sanadas a$irregularidades apontadas edepois, o Auto
de Infraçâo - Imposição de Penalidade de Multa (AllPM). se não forem cumpridas as exigências constantes da
advertência.No caso de infrações de natureza grave e gravíssima, deve ser lavrado diretamente o AllPM

Antea constatação de operação deficiente de equipamento de controle de poluição existente ou a não utilização
de equipamentode controle de poluição existente. na penalidadeaplicada(advertência ou multa) deverá ser
concedido prazo reduzido para a coríeçáo da irregularidade

A não operação de equipamento de controle de poluentes oü a sua operação deficiente que levema atendimento
de emergência poderá implicar a aplicação de penalidade de multa classificada como gravíssima

Para efeito da determinação do valor da penalidade de multa, deve-se considerar o valor-base estabelecido para
cada infração. que poderá ser elevado ou reduzido. de acordo com as circunstâncias agravantes ou atenuantes
do infrator. detalhadas no item 2.8. adiante.

Noscasos de reincidência. a multa será aplicada pelo valor correspondente ao dobro da anteriormente imposta.
de acordo com o estabelecido no artigo 86 do Regulamentoda Lei Estadual no997/1976. aprovado pelo Decreto
Estadualn' 8468/1976e suas alterações.Salienta-seque. de acordo com o artigo ll do Decreto Federal n
6.514/2008 e suas alterações. constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo
agente no período de cinco anos
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Nocaso de reincidênciade inflação de multa diária. seu valor será. no mínimo.igual ao dobro da última multa
diária aplicada. Salienta-se que. de acordo com o estabelecido no artigo 87 do Regulamento da Lei Estadual n'
997/1976. aprovado pelo Decreto Estadual n' 8468/1976 e suas alterações, o valor da multa diária não poderá
ultrapassar 1000 UFESP

2.1 Definições
Para efeito da aplicação dos critérios de penalidade de multa. define-se
i ação de emergência: ação não rotineira anotada em resposta a evento não planejado e indesqável que

gera consequências Indesejáveisl
amlazenamento de nsíduos: estocagem temporáriade resíduosem área autorizada
classe da água: categoria de um corpo de água. definidaem legislaçãoambiental.que especificao seu
uso preponderanteem função decaracterísticas definidas por padrões de qualidade das águas
dano à saúde humana: efeito em pessoasresultantede poluiçãoambientalque leve a atendimento
módico ou a óbito:

destinação de resíduos: destino final do resíduo. podendoser tratamento, recuperação,reciclagemou
disposição finall
potencialidadedecausarpoluiçãohldrical
eventode poluição ambiental que causa risco à saúde humana:eventoque poderesultaremdanos
à saúde humana. caso medidas preventivas não sejam adotadas;
fonte não licenciável: fonte de poluiçãoque não é passívelde implantaçãono local.por razões técnicas
e/ou legais;
padrões ambientais: conjuntode parâmetrose respectivoslimitesque estabeleceo nível ou grau de
qualidadeexigido pela legislação ambiental para parâmetros de um determinado componente ambientall
padrões de qualidade da água: conjunto de parâmetros e respectivoslimites. definidos por legislação
ambiental. em relaçãoaos quais os resultadosdos exames de uma amostra de água são comparados
parase avaliar buaqualidade para determinado fim
padrões de emissão de efluentes líquidos: padrões a seremobedecidaspelos lançamentosdiretos e
ndiretos de eHuenteslíquidos provenientesde atividades poluidoras.em águas interiores ou costeiras.
superOciaisou subterrâneas
padrões de ernlssão de poluentes atm08fédc08:' quantidade de um determinado poluente. definida por
legislação ambiental, que pode ser legalmente lançada por uma fonte de poluição do arl
ultralançamenta: arremesso de fragmentos de rocha decorrente do desmonte com u$ode explosivos que
podo viajar adistâncias superiores à área de segurança da explosão. podendo resultar em lesões humanas
e danos materiais

fi.

rv.

y.

yr,

XI.

XJI.

xl11.

2.2.Critérios para Aplicaçãode Multa; Infmção Leve Nível l

2.2.1.Poluição do Ar
Todas as fontes,de poluiçãodo ar que pelas características dos poluentescausam apenas incómodo àvizinhança
imediata

Valor base da multa pontual: 150 UFESP
Valor baseda multadiária: 10UFESP

2.2.2.PoluiçãodasAguas
f. .Todos os casos de lançamentos diretos de eHuentes líquidos sanitários em corpo d'água de classe 4 que não
atendem aa padrão de emissão
Valor base da multa pontual: 100 UFESP
Valorbase da multadiária: 10 UFESP

if. Todos oscasos de lançamento direto de eHuentes líquidos industriais em corpo dl
atendem ao padrão de emissão

;e 4 quenào
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Valor base da multa pontual: 250 UFESP
Valor base da multa diária: 25 UFESP

fff. Todos os casos de lançamentos diretos de eHuenteslíquidos sanitários em corpo d'água de classe 3 que não
atendem ao padrão de emissão e não alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 150 UFESP
Valor base da multa diária: 15 UFESP

ív. Todos o$ casos de lançamento direto de efluentes líquidos industóais em corpo de água de classe 3 que nâo
atendem ao padrão de omissão e nâo alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor baseda multa pontual:250 UFESP
Valor base da multa diária: 25 UFESP

v. Todos os casos de lançamentos diretos de efluentes líquidos sanitários em corpo d'água de classe 2 que não
atendem ao padrão de emissão e não alteram a qualidade do corpo receptor
Valor base da multa pontual: 250 UFESP
Valor base da multa diária: 25 UFESP

vf. Todos os lançamentosdo eüuanteslíquidas sanitârbs, sem tratamento prévio. em rede pública coletora de
esgotos. desprovida de sistema de tratamento, caracterizando a infraçâo ao $3' do artigo 19A do Regulamento
da Lei Estadual n' 997/1976. aprovado pelo Decreto Estadual n' 8468/1976 e suas aReraçóes
Valor base da multa pontual: 150 UFESP
Valor base da multa diária: 15 UFESP

vlí.Todos os lançamentos de eüuentes líquidos industriais em rede pública coletara de esgotos provida de
sistemade tratamento.que nãoatendemao padrãode emissão,caracterizandoa infraçáoao artigo 19Ado
Regulamentoda Lei Estadual n' 997/1976. aprovado pelo Decreto Estadual n' 8468/1976 e suas alterações
Valor base da multa pontual: 150 UFESP
Valor baseda multadiária: 15 UFESP

p#f.Lançamento de efluentes líquidos sanitários emvia pública ou em galerias de águas pluviais
Valor baseda multapontual: 150 UFESP
Valor baseda multadiária: 15 UFESP

2.2.3. Resíduos Sólidos

i Armazenamento inadequado de resíduos sólidos inertes {Classe ll-B)
Valor base da multa pontual: 50 UFESP
Valor base da multa diária: 5 UFESP

if. Armazenamentainadequadode resíduossólidosnão perigosos.(Classell-A)
Valor base damulta pontual: 150 UFESP
Valor base damulta diária: 15 UFESP

ifl. Destinação inadequadade resíduos sólidos inertes(Classe ll-B} ou Resíduos
classificados pela Resolução CONAMA 307/2002 como Classe A.
Valor base da multa pontual: 150 UFESP
Valor baseda multa diária: 15 UFESP

Quando esta infração for cometida em APM ou APRM, utilizar os critérios do item 5.

da Construção Civil

fv. Destinaçâo $em autorização. mesmo que em local adequado. de resíduos sólidos não inertes(Classe ll-A)
Valor baseda multa pontual:50 UFESP
Valor base da multa diária: 5 UFESP
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v. Desünaçâosem autorização. mesmo que em local adequado. de resíduos sólidos perigosos(Classe l)
Valor base da multa pontual: 250 UFESP
Valor base da multa diária: 25 UFESP

2.2.4.Poluição Sonora

Todos oscasos emque adiferença entre o nível de ruído constatado, medidojunto ao receptor e o nível de ruído
permissível fór menor que 10 dB(A). para período diumo e menor que 5 dB(A). para o período noturno
Valor base da multa pontual: 200 UFESP
Valor baseda multadiária: 20 UFESP.

2.2.5. Vibração

Todos o$ casos em que o nível de vibração {velocidade de partícula) da fonte contínua. medidojunto ao receptor
variar entre 0.30 mm/s e 0,90 mm/s. no período diumo e 0,30 mm/s e 0,60mm/s. no período noturno
Valor baseda multapontual:200 UFESP
Valor base da multa diária: 20 UFESP

2.2.6. Licenciamento

f. Funcionamento ilegal de fonte liçenciável, sem reclamação, com baixo potencial poluidor quanto à poluição
do ar.das águas ou do solo.

Valor base da multa pontual: 50 UFESP
Valor base da multa diária: 5 UFESP

#. Funcionamento ilegal de fonte llcençiáve}. çom reclamação. com baixo potencial poluidor quanto à poluição
do ar.das águas ou do solo
Valer base da multa pontual: 150 UFESP
Valor baseda multadiária: 15UFESP.

#f. Funcionamento ilegal de fonte não licenciável. com ou sem reclamação. com baixo potencial poluidor quanta
àpoluiçãodoar.dasâguasoudosolo. ' l x

Valor base da multa pontual: 250 UFESP
Valor base da multa diária: 25 UFESP

2.2.7.Logística Reversa t

Nãoapresentação. quando solicitado pela CETESB. de Plano ou Relatório de logística rever$a.
Valor base da multa pontual: 100 UFESP
Valor base damulta diária: 10 UFESP

2.2.8.Outros Casos

A não apresentação do plano de lançamento de resíduos líquidos, sólidos ou gasosos e/ou de dados
demonstrativos da quantidade e qualidade dos poluentes emitidos ou qualquer outro documento. quando
solicRadopela CETESB(artigo 79 do Regulamento da Lei Estadual n' 997/1976. aprovado pelo Decreto Estadual
no8468/1976 e suas alterações}
Valor baseda multapontual: 100 UFESP
Valor baseda multadiária: 10 UFESP

2.3. Critérios para Aplicação deMulta: Infreçáo LeveNível 2
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2.3.1. Poluição das Aguas

i Todos o$ casos de lançamentosdiretosde eHuenteslíquidos sanitáriosem corpo d'água de classe 3 que
atendem ao padrão de emissão 8 alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 300 UFESP
Valor base da multa diária: 30 UFESP.

If. Todos os casos de lançamento direto de efluentes líquidos industriaisem corpo de água de classe 3 que
atendem ao padrão de emissão e alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 400 UFESP
Valor base da multa diária: 40 UFESP

fff. Todos os cabos de lançamentosdiretosde eOuenteslíquidos sanitários em corpo d'agua de classe 2 que
atendem ao padrão de emissão e aHerama qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 5a0 UFESP
Valor base da multa diária: 50 UFESP

ív. Todos os casosde lançamentodireto de efluentes líquidos industriaisem corpos de água de classe 2 que
náo atendem ao padrão de emissão e não alteram aqualidade do corpo receptor.
Valor base da muda pontual: 400 UFESP
Valor base da multa diária: 40 UFESP

2.3.2.Resíduos Sólidos

i Armazenamento inadequado de resíduos sólidos perigosos(Classe 1)acondicionados
Valor base da multa pontual: 350 UFESP
Valor baseda multadiária:35 UFE$P:

/

fi. Operação inadequada de locais de tratamento/disposição de resíduos sólidos inertes(Classe 11-B)
Valor base da multa pontual: 350 UFESP
Valor base da multa diária: 35 UFESP

2.3.3.Poluição Sonora

Todos o$ casos em que a diferença entre o nível de ruídoconstatado. medido junto ao receptor eo nível de ruma
permissível estiver acima de 10 dB(A), para o período diurno e acima de 5 dB(A), para o período notumo
Valor base da multa pontual: 400 UFESP
Valor baseda multadiária: 40 UFESP.

2.3.4. Vibração

Todos os casos em que o nível de vibração {velocidade da partícula) da fonte contínua, medidojunto ao receptor
variar entre 0.90 mm/s e 1;20 mm/s no período diumo. e entre 0.60 mm/$ e 0.90 mm/s para o período soturno
Valor base da multa pontual: 400 UFESP
Valor base da multa diária: 40 UFESP

2.3.5. Log ística Reversa
Não implantação de sistema de logística reveísa apresentado à CETESB
Valor base da multa pontual: 500 UFESP
Valor base da multa diária: 50 UFESP

2.4. Critérios pan Aplicação de Multa: Infmção Leve Nível 3
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2.4.1.Poluição do Ar

Todas as fontes de poluição do ar que. pelas características dos poluentes emitidos. causam incómodoà
populaçãolocal
Valor base da multa pontual: 650 UFESP
Valor base da multa diária: 65 UFESP

2.4.2.Poluiçãoda8Aguas

i. Todos os casos de lançamentos diretos de eHuentes líquidos sanitários em corpo d'agua de classe 3 que nâo
atendem ao padrão de emissão 8 alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 750 UFESP
Valor base da multa diária: 75 UFESP

ff. Todos os casos de lançamentos diretos de efluentes líquidos industriais em corpo d'água de classe 3 que não
atendem ao padrão de emissão e alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 1000 UFESP
Valorbase da multadiária: 100 UFESP

ü. Todos os casos de lançamentosdiretos de efluentes líquidos sanitários em corpo d'água de classe l que
atendem ao padrão de emissão e aHerama qualidade do corpo receptor
Valor base da multa pontual: 1000 UFESP
Valor base da multa diária: 100 UFESP

iv. Todos os casos de lançamentosdiremosde eHuenteslíquidos industriais em corpo d'água de classe 2 que
atendem ao padrão de emissão e alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 750 UFESP
Valor baseda multadiária: 75 UFESP

r. Todos os lançamentosde eHuenteslíquidos industriais em rede públicacoletora de esgotos desprovidade
sistemade tratamento. que não atendem ao padrão de emissão. caracterizando a infração ao $3' do artigo 19A,
do Regulamento da Lei n' 997/76. aprovado pelo Decreto 8468/76 e alterações
Valor:base da multa pontual: 650 UFESP
Valorbase da multadiária: 65 UFESP.

vf. Lançamento de eHuentes líquidos Industriais eú'via pública ou em galerias de águas pluviais
Valor base da multa pontual: 650 UFESP
Valor base da multa diária: 65 UFESP

2.4.3. Resíduos Sólidas

f. Destinação inadequadade resíduossólidosnâo perigosos(Classe ll-A)
Valor base da multa pontual: 650 UFESP
Valor base da multa diária: 65 UFESP.

li. Operação inadequada de locais de tratamento/disposição de resíduos sólidos não inertes(Classe ll-A)
Valor base da multa pontual: 750 UFESP
Valor baseda multa diária:75 UFESP

2.4.4.Poluição Sonora

Todos os casos em que os níveis de pressão sonora forem superiores a 128 dB.linear-pica(sobe pressão
sonora. como no caso de pedreiras).
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Valor base da multapontual:650 UFESP
Valor base da multa diária: 65 UFESP

2.4.5. Vibração

Todosos casos emque o nível de vibração(volmidade de partícula) da fonte contínua, medidojunto ao receptor
for superior a 1.20mm/s. no período diumo ou superior a 0,90 mm/s, no período noturno
Valor base da multa pontual: 600 UFESP
Valor base da multa diária; 60 UFESP

2.4.6. Licenciamento

Funcionamento ilegal de fórtte licenciâvel. com ou sem reclamação. com alta potencial poluidor quanto à poluição
doar.das águasou do solo
Valor basteda multa pontual: 1000UFESP
Valorbase da multadiária: 100 UFESP

2.5.Critérios pam Aplicação deMulta: Infnção Gnve Nível l

2.5.1.Poluição doAr

Todas as fontes de poluição do ar cujas emissões de poluentes podem alterar a qualidade do ar de sub-região
que não atende ao padrão vigente
Valor base da multa pontual: 2000 UFESP
Valor base da multa diária: 200 UFESP

2.5.2. Poluição das Águas

. Todos os casos de lançamentosdiretosde eHuenteslíquidos sanitáriosem corpos d'água de classe2 que
não atendem ao padrão de emissão e alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual:.1001 UFESP
Valor base da multa diária: 100 UFESP

+ Todos o$ casos de lançamentodireto de eRuenteslíquidos industNaisem carpas de água de classe 2 que
nào atendem ao padrão de emissão e alteram a qualidade do corpo receptor.
Valor base da multa pontual: 2000 UFESP
Valor base da multa diária: 200 UFESP.

2.5.3. Resíduos Sólidos

Amlazenamento inadequado de resíduos sólidos perigosos(Classe 1)não acondicionados
Valor base da multa pontual: 2000 UFESP
Valor base da multa diária: 200 UFESP

2.5.4.Vibração

Todos os casos em que o$ valores de velocidadede vibraçãode partícula sejam superiores a 3,00 mm/s. no
casode vibraçõestransitórias(como porexemplodetonação em pedreira)
Valor base da multa pontual: 1001 UFESP
Valorbase da multadiária: 100 UFESP.
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2.6.Critérios pam Aplicação de Multa:Infraçào Gravaanel 2

2.6.f.Poluição do 4r

Todas as fontes de poluição do ar cujas emissões de poluentes podem alterar a qualidade do ar de sub-região
que atende ao padrão vigente ou não foi classificada
Valor base da multa pontual: 4000 UFESP
Valor base da multa diária: 400 UFESP

2.6.2.Resíduos Sólidos

Operação inadequada de locais de tratamento/disposição de resíduos sólidos perigosos(Classe l)
Valor base da multa pontual: 4000 UFESP
Valor base da multa diária: 400 UFESP

2.6.3. Vibração

Todos o$ casos de ultralançamento
Valor base da multa pontual: 2000 UFESP
Valor base da multa diária: 200 UFESP

2.6.4.Licenciamento

Funcionamentoilegal de fonte não licenciâvel. sem reclamação,com alto potencial poluidor quanto à poluição
do ar.das águas ou do solo.
Valor base da multa pontual: 2000 UFESP
Valor base da multa diária: 200 UFESP

2.7.Critérios pan Aplicação de Muita: Infmção Gravíssima

Valordas Penalidades

Pontual: 5001 a 10000 UFESP: valor base = 7500 UFESP
Diária:501 a 1000 UFESP: valor base = 750 UFESP.

Serãoenquadrados como inflação gravíssima os casos de emissão de poluentes que exijam ação de emergência
por parte da CETESB.desde que não diquecaracterizado dano efetivo à saúde humana ou dano potencial à
saúde humana acrescido das hipóteses do artigo 62 do Decreto Federal n' 6.514/2008.

Poderão também ser enquadradas como InfraçâoGravíssima as inffaçóes originalmente classificadascomo
Leve ouGrave. mas cujo dano ambiental tenha tal magnitude que justiülqueesse enquadramento

Se for caraterizadasituação de dano efeüvoà saúde humana(artigo 61) ou dano potencial à saúde humana
(artigo 61) associado às hipóteses do artigo 62 do Decreto Federal n' 6.514/2008. serão aplicadas as penalidades
previstas nos artigos 61 e 62 do Decreto Federal no6.514/2008. contbrme procedimento específico. detalhado
nn item 3

2.7.1.Licenciamento

Funcionamentoilegalde fonte não licenciável.com reclamação. com alto potencial poluidor quanto à poluição
doar.dasaguasoudo.solo
Valor basedamulta pontual:5001 UFESP
Valor base damulta diária: 500 UFESP
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2.7.2. Poluição das Águas

Todos os casos de lançamento dlreto de eHuentes líquidos industriais em corpo d'água de classe 1. atendendo
ou nãoos padrõesde emissão oude qualidadedo corpo d'água
Valor baseda multa pontual: 5001 UFESP
Valor baseda multadiária: 500 UFESP

2.Z.3.ResíduosSólidos

Destinaçâo inadequada de resíduos sólidos perigosos(Classe l)
Valor baseda multa pontual: 5001 UFESP
Valor baseda multa diária: 500 UFESP

2.8.Estabelecimento do valor fittal da multa
O valor final da penalidade de multa dependerá também das circunstâncias agravantes e atenuantes que
cercarem o caso

2.8.1.Agravantes

A existênciade circunstânciasagravantespoderá acarretaraumento de multa a ser acrescido ao valor base
segundoa Tabela l

Tabela 1 - Agravantes

Agravante

%do aumento
em maçãoao
valor baseda
multa

1. Desligamento do sistema de controle de poluentes
50

2. Deixarde adotarmedidasde precauçãoou contençãoem casode riscoou de dano
ambientalgrave ou irreversível

50

30

30

20

20

3. Fornecer informaçõesfalsas ou erróneassobre os processos industriaise seus
eventuais sistemas de controle

4- Mascarar ou minorar arhficialmente o lançamento, a liberaçáo ou a emissão de
poluentes

5.Obstar ou dificultara fiscalização

6: Deixar de comunicar de imediata a ocorrência de acidente que ponha em risco o meio
ambiente

7. Atrasar sistematicamente o cumprimento do cranogramas físicos de controle aceitas
pela CETESBou tomar atitudesconsideradasprocrastinatóriascomo forma de não
atender âs exigências estabelecidas.

20

8. Não realizar revisões ou manutenções periódicas nos sistemas ou dispositivos de
console da poluição existentes. cuja finalidade é manter a eülciência dos mesmos 20

9. Nào manter as instalações e os sistemas produtivas em condições normais de limpeza
Boperação. de forma a evitar emissões não esperadas de poluentes 20
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10. Deixarde destinaçáo ambientalmente adequada a
embalagens, resíduos ou substâncias relacionados ao evento

11 meter de ProteçãoaosMananciais- APMouemem
e Recuperação dos Mananciais APRM
Nocaso da destinação inadequada de resíduos sólidos inertes(Classe ll-B) ou Resíduos
de ConstruçãoCivil classificadospela ResoluçãoCONAMA307/2002comoClasseA.

o$critériosdoitem5c.
12. Não comparecer às reuniões convocadas pela CETESB

13. Deixareis de apresentar planos de controle ou dados de emissão de
poluentes solicitados pela CETESB

2.8.2. Atenuantes

Sãoatenuantes todas as atitudes ou providências demonstradas pelo infrator quevisam solucionar os problemas
da poluição ambiental. que poderão acarretar redução da multa por diminuição do valor base. segundo a Tabela

Tabela2 --Atenuantes
%de redução emmação
ao valer bale da multa

1. Na caso de ínftações cometidaspor entidades da
administração pública municipal, haverá desconto
conforme o porte do Município. baseado na população
aferida pelo censo mais recente

Atenuante

i) População inferior
â 60.000 habitantes

População
superiora 60.000e
nferior a 500.000
habitantes

2. Adotar,voluntariamente.'medidasde precauçãoou contençãode dano
ambiental grave ou irreversível.
3. Apresentar fatos ou documentosque .comprovemo empenho no
cumprimento da exigência estabelecida(apresentação de projetos.
çgQgataçãode !çWiçg! g9 !çrwip9, 91ç:}g901p g9 prq Qqpç99igQ:
4r Dâr. voluntariamente. destilação ambientalmente adequada a produtos,
subprodutos. embalagens. resíduos ou substâncias relacionados ao evento
5. Atender. ainda aue oarcialmente. as exigências. dentro do orazo concedido.

6. Possuire operarsistemade controlede poluiçãoambientalem fonte não
passível de licenciamento na CETESB(aqlielas não elencada entre aqueles
ue necessitam das licenças da CETESB

50

40

5

5

5

5

5

2.9.Estabelecimentodo valor final da multa

2.9.1.O valor final da multa será estabelecidosomando-seao valor-baseda multa o$ percentuaisrelativos aos
fatores agravantes eatenuantes. como exemplificado abaixo:

Exemplo
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Valor-base:1 50 UFESP

Agravantes: Agravante 1 (30 % aumento) e Agravante 4 (20% de aumento)
Atenuantes:Atenuante 1(10% do redução)
Valor final da multa: 150 + 0.30xl 50 + 0.20xl 50 -- 0.10x150 = 210 UFESP

Se se tratar de primeira penalidadede multa. seu valor final não poderá ultrapassaros seguinteslimões
estabelecidos pelo Regulamento da Lei Estadual n' 997/1976, aprovada pelo Decreto Estadual n' 8.468/1976 e
suas alterações. de acordo com a gravidade da infraçáo
nfraçãoleve:1.000 UFESP
nfraçãograve:5.000 UFESP
nfmção gravíssima: 10.000 UFESP

2.9.2. Como regra gemi. será uma penalidade para cada inflação cometida

2.10. Multa dIárIa
De acordo com o artigo 87 do Regulamento da Leí Estadual n' 997/1976, aprovado pelo Decreto Estadual n
B.468/1976e suas alterações. nos casos de Infração continuada, a critério da CETESB. poderá ser imposta multa
dIárIa

a

b

c.

Considera-seem infração continuada a fonte poluidora do meio ambiente que:
estandoem aüvidadeou operação, Hãoesteja providade meiostecnicamenteadequados para evitar o
lançamento ou a liberaçâo de poluêntesl
esteja $e instalando oujâ instalada e em funcionamento, $emas necessárias licenças;
permaneçadescumprindoexigênciastécnicas ou administrativasda CETESB. após o decursode prazo
concedidopara sua çorreção

Para estipular o valor da mudadiária. será escolhido o maior dos seguintes valores:
a. 1/30(um trinta avos>do valor correspondente ao dobro da multa pontual válida mais recente motivada por

nffação aos mesmos dispositivos legais. ou
b. o dobro da multa diária valida mais recente motivada por.inffaçáo aos mesmos dispositivos legais

#f. Caso se decida pela aplicaçãoda primeira multa diária. sem históricode ocorrência anterior de multas
pontuais ou diárias..o valor da multa diária será correspondente ao valor base da multa diária definido para essa
nfraçâo nos itens 2.2 a 2.7, considerando. ainda, as circunstâncias agravantes eatenuantes.
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3. MULTASAPLICADAS COU BASE NODECRETOFEDERALN$6.514/2008RELATIVAS A EVENTOSDE
POLUIÇÃOAMBIENTAL

ODecreto Federal n' 6.514/2008. com fundamento nos artigos 61 e 62, será utilizado para a imposição demultas
motivadas por poluição ambiental. na ocorrência de emissão de poluentes em magnitude tal que
1. coloque em riscoou causemdanos à saúde humana
ff. torne uma área.urbanaou rural, imprópriapam ocupaçãohumana
fff. cause poluição atmosférica que provoque a retirada, ainda que momentânea. dos habitantes das áreas

cause poluição hídrica que torne necessáriaa interrupçãodo abastecimento público de água de uma
comunidade ou cause mortandade significativa de peixes ou outros organismos;
dificulte ou impeçao uso público das praias pelo lançamento de substâncias.efluentes. carreamentode
materiaisou usa indevidodos rwursos naturais=
provoque a mortandade de animais
cause desbuiçáo significativa da biodiversidade

afetadas
M.

Os itens 3-1. a 3.4.detalham as hipóteses de aplicação dos citados artigos 61 e 62. isolada ou cumulativamente

3.1.Ocorrência de potencialdano (risco) à saúde humanacumuladocom as hipóteses descritas noartigo

Neste caso. serão aplicados os valores indicados na Tabela 3
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Tabela 3 - Valoração das multas

Con8equênela da emissão de poluentes

Tornou'- área.
urbana ou rural.

Imprópria para
ocupação
humana

Causou

poluição
atmosférica
que provocou
a retirada.
ainda que
momentânea.
dos habttanteB
das áreas
afogadas

Causou

palulção
hídrica que
tornou
nece$$ana a
interrupçãodo
abastecimento
público de
água de :uma
comunidade

Dtflcultou ou
impediua u$o
público das
praias pelo
lançamento
de
substàncla8.
efluente.
carreamento
de matorlais
ou u$o
indevido dos
recuHo$
natunis
número - de

praias
afetadas: mais

que lO

Provocou a
perecimento
de espécimes
da
biodiversidade

Faixas

ána , 8fetada:
maiorque10ha

população l população
afetada: mais l atetada: mais
que 1.000 l que \ 50.000
habitantes l habitantes

Número de

espécimes
atingidos: mais
de 10.0000u
Maisde 20

toneladas de
espécimes
atingidas

Faixa l

Valor Baw B R$
7,500.000.00

Valor BaseB R$
7,500.000.00

Val« BaseBR$
7.500.000.00

Valor Base
R$
7.500.000.00

Valor Base
R$
7.500.000.00

área afetada
entre 5 e 10 ha

população
afetada:de 500
a 1.000
habitantes

população
afetada: de
20.000 a 50.000
habitantes

número de
praias
afetadas: 8 a
10 praias

Número de
espécimes
atingidos:'{.de
5.000a l0.000

Maisde 10e
menos de 20
toneladas de
espécimes
atingidas
Valor Base =
R$
4.500.000.00
Número de
espécimes
atingidos: 2.000
a 5.000 ou
Maisde 4 e

menos de lO
toneladas de
espécimes
atloaidas

Faixa 2

ValorBase= R$
4.500.000,DO

ValorBase= R$
4.500.000.00

ValorBase= R$
4.500.000.00

Valor Base
R$

4.500.000.00
número de
praias
afetadas:5a 7
praias-

área afetada;de
2a5 ha

população
afetada: de 100
a : 500
habitantes

populaçãoafetada: de
lO.D00 a 20.000
habitantes

Faixa 3
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ValorBase= R$
2.250.000.00

Valor Base= R$
2.250.000.00

ValorBaw =R$
2.250.000,00

Valor Base
R$
2,250.000.00
número de
praias
afetadas:2 a4
praias

Valor Base
R$
2.250.D00.00
Número de

espécimes
atingidos: de
1.000 a 2.000
ou
Mais de 2 e

menos' de 4
toneladas de
espécimes
atingidas
Valor Base

R$ 750.000.00

área afetada: de
l a2ha

população
afetada:de 50a
10Ghabitantes

população
afetada: de
5.000 a l0.000
habitantes

Faixa4

Valor Base = R$
750 000,00

ValorBase=R$
750.000.00

Val« Base = R$
750.000.DO

Valor Base
R$ 750.000.00

área afetada:
menor que l ha

iióiiüiáêãÓ l Éiiüiãêãó
afetada:monos l afetada: menos
que 50 l de 5.000
habitantes l habitantes

número de
praias
afetadas:
oienos de 2
praias

Número de
espécimes
atingidos:
menos que
1.000 ou
Menosde 2

toneladas de
espécimes
atingidas
Valor Base
R$ 300.000.00

Faixa5

Valor Base = R$
300.000.00

ValorBase=R$ 1Valor Base= R$
300,000.00 1 300.000.00

Valor. Base
R$ 300.000,00

Caso o evento acarrete mais de uma consequência descrita na tabela acima, será aplicada a penalidade
correspondenteà somade cada uma das consequênciaslistadas noquadro acima. bem como aumentadoou
reduzido a depender dos falares agravantes ou atenuantes citados no$ itens 3 e 4

3.2.Ocorrênciade DANOEFETIVOà saúde humana. nãocumulado com a$ hipóteses descritas noartigo
62

Neste caso os valores da multa atenderâo ao$ seguintes critérios
f. ocorrência de morte devido ao evento de poluição: R$ 15.000.000,00

ocorrência de atendimento médico à população atingida pela poluição. sem internação: R$ 50.000,00 por
ndivíduo atendidaem estabelecimentode saúde:
ocorrênciade atendimentomédico à população atingida pela poluição. com internaçáo: R$ 100.000,00 por
Indivíduo atendidoem estabelecimentode saúde

3.3.Ocorrência de DANOEFETIVOà saúde humana, gunul2ge com as hipóteses descrlta8 no artigo 62

Nestecaso. o valor da multa será calculado somando-seaos valores estabelecidos no item 3.2. os valores
correspondentes a cada um dos danos descritos na Tabela do item 3.1.a

/
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3.4.Ocorrência de RISCODE DANOà saúde humana, não cumulado com as hlpótesos doscrtta8 no artigo

Neste caso, serão aplicadas a$ penalidades previstas no Regulamento da Lei Estadual n' 997/1976. aprovado
pelo Decreta Estadual no8.468/1976 e suas alterações.

3.5.Estabelecimentodo valor final da multa

O valor final da penalidade de multa dependerá também das circunstâncias agravantes e atenuantes que
cercarem o caso

3.5.1.Fatores agravantes
A existênciade circunstânciasagravantespoderáacarretaraumentoda multaa ser acrescidoaa valor base
segundo a Tabela 4.

Tabela 4 - Agrasantes

Agravante
% de aumento

em mação ao
valorbase

Emissões de poluentes gerados por atividade sem as licenças ambientais
Desliqamonto do sistema de controle de poluentes
Deixarde adotar medidasde precauçãoou contençãoem casode risco ou de dano
ambiental arameou irreversível
Provocar o merecimentode espécies da flora ou fauna ameaçadas de extini

Fomecer informaçõesfalsas ou erróneas sobre os processos industriais e seus
eventuais sistemas de controle

6. Mascarar ou minorar arttücialmenteo lançamento.a llberação ou a emissão do
luontes

7. Deixar de dar destinação ambientalmenteadequada a produtos. subprodutos,
embalagens. resíduos ou substâncias relacionados ao evento
Obstar ou dificultar a fiscalização

Deixar de comunicar de imediato a ocorrência de acidente que ponha em risco o meio
ambiente

10.Aüasar sistematicamenteo cumprimentode cronogramas físicos de controle aceitas
pela CETESB ou tomar atitudes consideradas procrastinatóriascomo forma de nâo
atender às exigências estabelecidas

11.Não realizar revisões ou manutenções periódicas nos sistemas ou dispositivos de
controle da poluição existentes. Guiafinalidade é manter a eficiência dos mesmos

12.Não manter as instalações e os sistemas produtivos em condições normais de limpeza
e adoração. de forma a evitar emissões nãoesperadas de poluentes

Cometer infração emÁrea de Proteção aos Mananciais - APM ou em Área de Proteção
e Recuperação dos Mananciais - APRM
Não comparecer às reuniões convocadas pela CETESB
Deixar sistematicamentede apresentar planos de controle ou dados de emissão de
fluentes solicitados pela CETESB

16. Interrupção das atividades normais da população circunvizinha

ia.

50

50

30

30

produtos

20

20

20

20

20

20

10

IÕ% á 'êáaã aiã
daMterrupçâo

10

3.6.Falares atenuantes \r Página16 de27
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São circunstanciasatenuantes a$ açóe$descritas na Tabela 5. que poderão acarretar redução da Multa por
diminuição do valor base:

Tabela 5- Atenuantes

Atenuante
% de redução
em relaçãoao
valor base da
multa

1. Faturamento anual da empresa é menor ou Igual a R$ 360.000
2. Faturamento anual da empresa é maior que R$ 360.000 e menor ou dual a R$3.6Ó0.000
3. Faturamentoanual da empresa é.maior que R$ 3.600.000 e menor au igual a R$

12.000.000

4. No caso de inffaçóes cometidas por entidades da
administração pública municipal. haverá desconto conforme
o porte do município. baseado na população do censo mais
recente

ai) População infehor
60.000 habitantes

1) Populaçãosuperiora
60.000 einferior a 500.000
habitantes

5. Adorar. voluntariamente. medidas de precaução ou contenção de dano ambiental grave
ouirreversível

6. Apresentar fatos ou documentoque comprovemo empenho no cumprimentoda
exigência estabelecida(apresentação de projetos, contrataçãode serviços de terceiros.
etc.)dentro do prazoconcedido
7. Dar. voluntariamente.destinaçãoambientalmenteadequada p produtos. subprodutos.
embalagens, resíduos ou substâncias relacionados ao evento
8. Atender. ainda aue parcialmente. as exigências. dentro do prazo concedido
9. Possuir e operar sistema de Controlede poluição ambiental em fonte nâo passível de
licenciamento na CETESB(fontes não elencadas entre aqueles que necessitam das
licençasda CETESB

50

40

3.7.Estabelecimentodo valor final da multa
Ovalor final da multa seráestabelecidosomando-seao valor-baseda multa conespondehtea cada um dos
efeitos provocados pelo episódio de poluição ambiental e considerandoos percentuais relativos aos tutores
agravantes e atenuantes,'como exemplificado abaixo

I' Exemplo: A emissãode poluentestornou umaárea de.0.5 ha, urbanaou oral. imprópriapara ocupação
humana e causou poluição hídrica que tomou necessária a interrupção do abastecimento público de água do
umacomunidadede4.000habitantes(conformeTabela3.1.a)
Valor-base: R$ 300.000.00 + R$ 300.000.00 = R$ 600.000.00
Agravantes: Agravante 1 (50% de aumento) e Agravante 2 (50 % de aumento)
Atenuantes: Atenuante 3 (10% de redução)
Valor final da multa: 600.000,QO+ 0.50x600.000.00 + 0.50x600 000,00 -- 0.10x600.000,00 = R$ 1.140.000,00

2' Exemplo: A emissão de poluentes atmosféricos provocou a retirada. ainda que momentânea.
habitantes e tornou uma área urbana de 4 ha imprópria pam ocupação humana
Valor-base: R$ 4.500;000.00 + R$ 2.250.000.000 + = R$ 6.750.000.00
Agravantes: Agravante 6 (30 % aumento)
Atenuantes: Atenuante 1 (20 % de redução)
Valor final da multa:6.750.000.00 + 0,30x6.750.000,00 - 0.20x6.750.000.00 = R$ 7.425.000,00

de 800

Observação: O valor final da multa
ultrapassar R$50.000.000,00.

considerando os fatores agravantes e agravantes
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' ..Critérios para.aplicação do Decreto Federal no 6.514/2008em casos de runclanamento Ilegal deatívídadesminerárlas - - :' ":"'' "''

Os casasde funcionamento ilegal de atividadesmlnerâriasque. além da extinção, façam o beneficiamentoda
em mlnemll deverão ser apenadas com multa, com base no artigo 66 do Decreto Federal n 6.514/2008. que
estabelecequeéinfraçáoambiental: ' - '\ ';:" : '" - ': ' '' "----, '

Art. 66. Con.struir,reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos. atividades. obras ou
serviços utilizadores de resumos ambientais. considerados efetíva ou potencialmente poluidores sem
vença,ou .autorização dos órgãos ambientais competentes. em desacordo com a licença obtida au
contrariando a$ normas legais e regulamentos pertinentes: . . '
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.D00.000,00(dez milhões de reais)

A utíHzaçâoda Gradoarügojustiüca-se pelo hta de a mineração irregular, que combina a$atividades de extração
e bensmfnenis e $eu beneficiamento, ser fonte potencialmente muito significativa de degradação de recursos
naturaisegeraçãodepoluentes ' ; ' '

A valoíação da multa observará os seguintes critêrfos

icenciamento)da área(em hwtares)lavrada ilegalmente da. se não for possível a regularizaçãoapor
ii. R$ 25.Q00.00por.hectare,de área de extração não licenciada.se for possível a regularização(por

licenciamento)daárea(emhectares)lavradailegalmente. ' :. -""---'-- a'

Deve ser resulüdo que se, além da falta de licenças. ocorrerem infrações à legislação norestal(supressão de
vegetação nativa!.íntenençâo em área .de preservaçãopermanente.etc.).Testasdeverão ser objeto de
penalidades especlncas. calmo. por exemplo. embargo. advertência'multa, etc.' ' .. '' ' --'
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4. MULTAS APLICADAS COM BASE NODECRETOFEDERAL NO6.514/2008RELATIVASA INFRAÇÕES
MOTIVADAS POR EROSÃO. DANOS À' FAUNA E IRREGULARIDADESOU AUSÊNCIA DE
LICENCIAMENTO AMBIENTAL COM AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL

O Decreto Federaln$6.514/2008será tambémempregadono$ casos nlativos a erosão, fauna e falta de
licenciamento ambiental de empreendimentossujeitos a avaliação de impacto ambiental,conforme detalhado
nositens 4.1 a 4.3

4.1. Infraçóes relativas a de8cumprlmento de exigências técnicas relatlva8a er08ãoe assoreamento de
corpos d'água

As infraçóes associadas a eventos de erosão e assoreamento de corpos d'água ocorrem comumente em obras
de infraestrutun, taiswmo, obras lineares(rodovias, linhasde transmissãode energiaelêtrica odutavias).

O fato motivador dessas Infraçóes ê o não atendimento a exigências técnicas feitas pela CETESB em licenças
ou em notificações formais, como. correspondências ou mensagens eletrónicas. Assim. essas penalidades têm
como enquadramento legal o artigo 80 do Decreto Federal n' 6.514/2008. que estabelece

Art. 80. Deixar de atender a exigências legais ou regulamentaresquando devidamente notificado pela
autoridade ambientalcompetente no prazo concedido. visando à regularização.correção ou adição de
medidas de çantrole para cessar a degradação ambiental
Multa de R$ 1.000.00 (mil reais) a R$ 1.000,000,00 (um milhão de reais)

Para a valoração da multa.deve ser utilizada a tabela abaixo. que atribui pontuação para as diversas situações
que podem ser constatadasao longoda obra linear vistoriada pela CETESB.Os pontosvistoriados devem ser
identificados conforme exemplo da tabela 6(PI, P2, P3, etc.).

Na coluna da esquerda{'Situação")estão descritas as desconformidadesque podemser encontradasna
nspeção;Para cada "Situação'.a coluna "Indicador' apresentaas opções"Sim' ou "Nãa'. com respectivas
pontuações, que devem ser anotadas nas colunas relativas a cada ponto vistoriado

Na linha "Soma da pontuação' deve $er registradoo somatório das pontuações da colunacorrespandonte acada
ponto vistoriado

Os valores obtidos na linha "Soma da pontuação' devem ser multiplicados por R$ 1.000.0a, para se obter o valor
da multa para cadaponto.chegando-seaosvalores indicadosna linha'Valor em R$'.

O valor base da multa(em R$)será asoma de todos os valores indicadosna linha'Valor em R$

Ao valor base serão aplicados os fatores agravantes eatenuantes descritos nos itens 3-5.1e 3-6. para se chegar
ao valor final da multa

Tabela 6 Valaração de multas relativas a era8ão e a880reamento

dadores de níveis

Situação

conten
implantadas?

ntoidade daerosão e assoreament or

Localização do ponto
Indicador

PI P2

Sim=lestavam

Nã0=3
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Erosão / está a8soclada a
assoreamento de corpo d'água?

$lma2

Nãoa0

Carnamento de material atingiu
propriedadedeterceiros?

Sim=2

Não=0

Sima3

Não:0

Sima3

As8areamento atingiu corpo
d'água usado pam abastecimento
ou atividade de terceiros?

Carreamento de material
corpo d'água classe l

atingiu

Nã0=0

Carreamentode material atIngIu l Slm=2
corpo d'água classe 2

Nã0=0

corpod'água classe 3 ou 4?
Nãos:0

O assoreamento atingiu área em
corpo d'água de mais de 100m:?

Slma0,1x Área (m2)

Nãon0

Soma da pontuação

Valor em R$

Valor de cada pontuação=R$1.000,00

Valor base da multa (R$)

Exemplo: Durante vistoria em uma rodovia em fase de instalação/implantação(LI) foi vistoriado um treçhoonde
se constataram desconformidades relativas à erosão ern 3 pontos(PI . P2 e P3). registrando-se as situações
descritasnatabelaabaixo.
Nos pontos P2e P3,houve assoreamentode lagos de300e 1000m', respectivamente.

Tabela 7 Valoraçãode multas relativas aBrasãoo assoreamento Exemplo

Indicadoresdeníveis degmvldade daerosão e assoreamento,por ponto

Situação Localização do pontoIndicador
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PI P2 P3

(Rodovia
X. km 50
pista
oe8to

(Rodovia X,
km 20, pista
leste)

(Rodovia X,
km 35, pista
oeste)

Medidas de
Implantadas?

contenção fitavam Sim=2

NaDaS

Sim=5

2 2 5

Erosão está associada a assonamento
de corpo d'água? Nã0=0

Sim=5

Não=0

Sim=5

0

5

5

0

5

5
Carreamento de material
propriedadedeterceiros?

atingiu

Assoreamentoatingiu corpo d'água
usado para abastecimentoou
atividade deterceiro? Nã0=0

0

Carreamonto de material atIngIu corpo
d'água classe l

Sim=5

Não=0

Sim=2

Não=0

0

2Carreamento de material atingiu corpo
d'agua classe 2

2 0

Carreamento de material atIngIu corpo
d'água classe 3 ou 4?

Sim=l

Não=0

0 D 0

O assoreamento atingiu área em corpo
d'águade mais de100m:?

Slm=O.I'
Área(m:)

Não=0

0 30 100

Somada pontuação
Valor em R$

9 39

39.000,00

125

125.000.00

Valorde cada pontuação=R$1.000,00

Valorbaseda multa (R$)

9.000,00

173.000,00

4.2. Infrações relativas a danos à fauna

No licenciamento de rodovias são feitas exigências técnicas para se evitar o atropelamento de animais na pista
Essas exigências incluem a implantação de passagens inferiores. superiores óu aéreas. au ainda associadas a
outrasmedidas.

/

As infraçóes são motivadas pelo não atendimento a exigências técnicas feitas pela CETESB em licenças ou em
notificações formais. como cartas e mensagens eletrónicas, Assim. essas penalidades têm como enquadramento
legal ó artigo 80 do Decreto Federal no6.514/2008

Paraa valomçáo da multa. deve $er utilizada a tabela abaixo. que atribui pontuação para as diversas ocorrências
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relativas à fauna que podem ser constatadas ao longo da rodovia vistorlada pela CETESB
historiadas devem ser ideQtiücadasconforme tabela abaixo.

As passagens

Na coluna da esquerda(Situação)estão descritasas desconfarmidadesque podem se} encontradasna
ihspeção. Para cada 'Situação". a coluna 'Indicador' apresenta as opções 'Sim' ou 'Não'. com correspondentes
pontuações. que devem ser anotadas nas colurps relativas a cada passagem vistoriada

Na linha "Soma da pontuação', deve ser registradoo somatório das pontuaçõesda coluna correspondentea
cadapassagemvistoriado

Os valores obtidos na linha 'Soma da pontuação' devem ser multiplicados por R$ 1.000.00. parase obter o valor
damulta para cada passagem.chegando-seaos valores indicadosna linha 'Valor em R$'

O valor baseda multa(em R$) seráa soma detodos os valores indicadosna linha 'Valor em R$

Ao vagarbase serão aplicados os fâtores agravantes e atenuantes descritos nos itens 3.5.1 e 3.6. para se chegar
aovalor final da multa

Tabela8 Valaraçãode multas relativas à fauna

SitUaÇÜ0

l AHBênCla dg pa$sagqm {lMBrlor.
$upgriaroua$nR)

2. AISênçla de Cerca de
di'.cianamBnto de fauna junta a$
paESagen$infqHare$

3 AUSênCia de adeqUaÇÕes na$
Cenas daS Hrqpriedade$ 1indelms
IUntoâBpassagenBlnterlanB
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Exemplo: Durante vistoria em uma rodovia eM fase de Licença de Operação foi vistoriado um trecho onde se
constaram desconformidades relativas a passagens de fauna, registrando-se as situações descritas na Tabela
9

l AUSênCiade manlt6nçaade
passagem existente

9. Ausência aB monHoramerto daB

Fa$sa9Bn$

SitUeçaa

AUSênCia dB passagem {lnfB'lar
SUpeHarOUaerBa) ;
AUSênCia ae ÇBrça ae
dimcianamErto ae fauna junta às
pa5sagensinferiare$

Slm=5D
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Não=0

Sim=5

Slm=10

Ausência . de manutenção
passagem existente

Ausência de monitoramento das
passagens

Somada pontuação 10

lO.ooo.oo

95.000,00

:R$1.000.00Valor de cada pont

Valor baseda multa (R$)

4.3. Infrações relativas a irregularidades ou ausência de licenciamento ambiental com avaliação de
impacto ambiental

O Decreto Federal n' 6.514/2008será empregado na aplicaçãode penalidadespor funcionamento ilegal de
empreendimentos cujo licenciamento está sujeito a avaliação de impacto ambiental. O enquadramento legal
dessas penalidades é o artigo 66 do decreto federal. que estabelece:

Arl 66-Construir, reformar. ampliar. instalar ou fazer funcionar estabelecimentos. aüvidades. obras ou
serviços utilizadores de recursos ambientais. considerados efetiva ou potencialmente poluidons, sem
licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes. em desacordo com a licença obtida ou
contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhõesde reais)
Parágrafo único. Incorre nas mesmas multas quem
1 - constrói. reforma, amplia. instala ou faz funcionar estabelecimento. obra ou serviço sujeito a
licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou
em áreas de proteção de mananciais legalmenteestabelecidas, sem anuência do respectivo órgão

ll -deixa de atender a condicionantes estabelecidas na licença ambiental

gestor

O valor da penalidadede multa terá como base o valor que seria cobrado caso o empreendimentoviesse a
buscar o regular licenciamento. +" . \

Para isso. devera ser identificadoo estudo ambientalque seria necessáNo(EIA, RAP ou EAS) para o
licenciamentodo empreendimento.O preçode analisedoestudo(EIA, RAPou EAS)com basena legislação
vigente à época da constatação da infraçâo seráo valor base da multa.

A titula de exemplo.atualmente.de acordoçomQDecreta.Estadual.n' 62.973/2017,o$ preçosSle.análisede
solicitações de licenciamento com avaliação de impacto ambiental vaHam conforme o estudo ambiental exigido
EstudoAmbiental Simplificado -- EAS: R$30.P00,00
Relatório Ambiental Preliminar -- RAP: R$ 75.000.00

Estudo de Impacto Ambiental - EIA:.R$200.000,00

Ao valor base serão aplicados os falares agravantes eatenuantes descritas nos itens 3.5.1 e 3.6
aovalorfinal.
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5. MULTAS APLICADASCOM BASE NO DECRETOFEDERALN' 6.$14/2008RELATIVASA INFRAÇÓES
EM ÁREAS DE PROTEÇÁOAOS MANANCIAIS, ÁREAS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃODE
MANANCIAISESERRADOITAPETI

O artigo 66, parágrafo único, incisa 1.do Decreto Federal ne6.514/2008 fundamentará aaplicação de penalidades
de multa motivadas pela não observância da legislação estadual das Áreas de Proteção aos Mananciais -- APM.
Áreas de Proteçáo e Recuperação de Mananciais e Serra do ltapett- O citado dispositivo estabelece

AR 66 -- Construir. reformar. ampliar. instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades. obras ou
serviçosutilizadoresde recursos ambientais.consideradosefetiva ou potencialmentepoluidores. sem
licença ou autorizaçãodos órgãos ambientais competentes. em desacordocom a licença obtida ou
contrariando as normas legais o regulamentos pertinentes

Multa de R$ 500.0a (quinhentw reais) a R$ 10.000.000.00 (dez milhões de reais)

ParágrafoÚnico Incorre nas mesmas mudasquem

1- Constrói. reforma.amplia. instala ou faz funcionar estabelecimento.obra ou serviço sujeito a
licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amodecimenta. ou
em.áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas. sem anuência do respectivo órgão
gestor

Em todas as situaçõesabaixo descritas, a infraçãa a ser apenada será a falta de Alvará ou a implantaçãodo
empreendimento ou obra em desacordo com o Alvará emitido

a) Edificação ou empreendimento ídestlnados a qualquer uso ou finalidade)

Os valores serão calculados com base na seguinte fórmula

P = F x N x dAI x 20.00,onde

P= Valor da multa. expressoem reaisl
F = Valor inicial igual a lO (acrescido de 2 pontos para cada pavimento instruído acima do pavimento térreo)l
N = Quantidadede usos implantados(l ponto por unidadede u$o. seja residencial,comercial,prestaçãode
serviços. industrial. lazerou institucional);
VAIHRaiz quadradada áreade constnição ou intervençãoem m
20.00 = Valor Fixo. em reais.

b) Parcelamento ou desmembramento de solo

Os valores serão calculados com base na quantidade de lotes. como segue

f.

11.

rv.

atê lO lotes: R$2.500,00(dois mil e quinhentos reais) por loteou fraçáo ideal
de 11a 30 lotes: R$ 3.000.00 (três mil reais) por lote ou fraçáo ideall
de 31 a 50 lotes:R$3.500,00(três mil e quinhentos reais) por loteou fiação idem
acima de 50 lotes:R$4.000,00(quatro mil reais) por lote ou fiação ideall

c) Qbn! g! !n91ilpçnlgçi9 gç !ç!!g {çg ç ç! y glç!! l

Os valores das multas serão calculados na base na seguinte fórn\ula

P = 10.00 x V. onde
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P=Valor da multa.expressoem reais
10.00= valorfixo.emreais
V =volumedeterra movimentada(emms)

Obsewações

l

2

No caso de constatação de aterro com a presença de resíduos sólidos inertes(Classe ll-B) ou resíduos
da construçãocivil da ClasseA, como entulhos,o valor calculadodevera s8r multiplicadopor 1.5(50%
de aumento);
No caso de constatação concomitante de aterro e de disposição inadequada de resíduos classe ll-A ou
classe 1.deverão ser aplicadas duas penalidades
a} uma. para o aterro irregular. com base no item 5c. e
b}outra. para a disposição inadequada de resíduos classe ll-A ou classe 1,utilizando os critérios definidos
nos itens 2.4.3 ou 2.7.3

c.l ) So a obra de movimentaçãode terra causar tambématerramentoou assoreamentode corposd'água
podemos ter a seguintes situações

1. no caso de euros d'água, ao valor calculado de acordo com o item ç, será acrescentado o vabr calculado
conforme a seguinte fórmula

P=125.00x L.onde:
P =Valorda multa.expressoem reais
125.00= valorfixo.em reais
L = extensão do local afetado, em metros

if. no casode reservatóriose lagos.ao valorcalculadade acordocom o itemc. será acrescentadoo valor
calculado conforme a seguinte fórmula:

P= 125.00x A. onde;
P = Valor da multa. expresso em reais
125.00 Bvalor fixa: em reais
A = área afetada, em mz

c.2) Se a obra de movimentação de terra causar degradação de nascente devido a aterramento. assoreamento
e/ou implantaçãode dreno. ao valorcalculadode acordocom o itemQ será acrescentadoo valor calculado
conformea seguinte fórmula

P= 39.250,00x N,onde

P= Valor da multa. expresso em reais
39.250.00= valor üxo. em reais
NB quantidade de nascentes afetadas

OBS.:O valor de R$ 39,250.00 foi definido considerando que

i a área de preservaçãopermanente('APP') para uma nascente pontual é de 7.850,00 m;
fórmula abaixo:

informe a

A=TTX Ra.onde
A= 3.14x 502
R= raio da APP de nascente = 50.00 mz
A= áreadeAPPdenascente= 3,14x 502= 7.850.00m

Página26de27



CETESB
M

INSTRUÇAOTECNICAN.030 código

IT - 030
DtRETORfA DE CONTROLE ELICENCIAMENTO AMBIENTAL
DIRETORIA DE AVALIA ÇAODE LUPACTOAMBIENTAL

Atualizada em
novembro/2019

Assunto
IT 030 CRITERIOSPARAVALORAÇÁO DEMULTA

fl. a multa par supressãode vegetaçãonativa em estágioavançadoem APP ê de R$50.000,00 por ha.que
correspondea 0.7850 ha x R$ 50.000,00= R$ 39.250,00

Portanto.a multa por degradação de nascentes (aterramento, assoreamento e/ou implantação de dreno) seráde
R$39.250,00pornascenteafetada

d) As infraçóes cometidas na região da Serra do ltapetl (Lel Estadual n' 4.529f1985) serão apenadas
confomie oe critérios estabelecidosnos Itens "a'. "b" e "c" acimadesCritOS

6. Multasdiárias aplicadasde acordo com o DecretoFederaln' 6.514/2008
De acordo com o artigo 10 do Decreto Federal n' 6514/2008.a multa diária será aplicadasempreque o
cometimento da infração $e prolongar no tempo.

O valor damulta diária será equivalente a 1/30(um trinta avos) do valor da multa pontual calculada conforme os
critérbs descritos nos itens 3. 4 e 5. não podendo ser inferior a R$ 50.00. nem superior adez por cento do valor
da multa pontual máxima cominada para a infração.
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