
COMDEMA- CONSELHO NACIONAL DE DEFESA DE MEIO AMBIENTE 

 
Interessado: Município de Bragança Paulista 

 
Local: Parque de Exposições Dr.Fernando Costa, no800 

 
Assunto: Termo de Ajuste de Conduta 

 
Introdução 

 

Descarte irregular de resíduos sólidos às margens do limite territorial do Parque 

de Exposições Dr. Fernando Costa (Posto de Monta). 

 

 
Relatório 

 
Em 29 de outubro de 2018, agentes da Guarda Civil Municipal constataram o 

descarte irregular de resíduos sólidos em uma área limítrofe ao Parque. 

 

 
No mesmo dia, a Fiscalização Ambiental foi acionada e flagrou a ação ilegal do 

Sr. Vitor Hugo Pombal Sabino. Como consequência, o cidadão acima citado foi multado, 

por meio do AIA 456, no valor de R$1000,00 (mil reais), com base no artigo 66 do 

Decreto Federal 6514/2008. 

Em 01 de novembro de 2018, o Sr. Alexandre Leme da Silva solicitou à Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente a isenção da responsabilidade do Sr. Hugo Pombal Sabino. 
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De acordo com o Sr. Leme, o Sr. Sabino executava um serviço voluntário de 

remoção de resíduos, oriundos de uma reforma na casa do primeiro. Desse modo, 

solicitou que a responsabilidade pela infração lhe fosse transmitida. Alegou, ainda, que 

tinha começado a trabalhar há um mês e, por isso, não possuía condições financeiras para 

arcar com a multa. Mediante a isso, pediu que fosse firmado um Termo de Ajustamento 

de Conduta (TAC). 

No dia 05 de agosto de 2020, o fiscal ambiental Cleiton Valensuela dirigiu-se à 

residência informada pelo Sr. Sabino, para a entrega de notificação, mas foi informado de 

que este não residia mais no endereço. Assim, a notificação não pôde ser entrega. 

No dia 29 de junho de 2020, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente solicitou 

ao Sr. Sabino a manifestação acerca do interesse de firmar TAC. 

No dia 19 de novembro de 2020, o Sr. Leme é convocado a participar de uma 

audiência para firmamento de TAC. 

No dia 30 de junho de 2021, a Divisão de Fiscalização Ambiental declarou a 

nulidade do Auto de Infração Ambiental no 456 e determinou a lavratura de novo auto de 

infração face ao Sr. Alexandre Leme da Silva, e com a retificação do da tipificação da 

infração para o artigo 62, inciso V, do Decreto Federal 6514/2008 (lançamento de 

resíduos em desacordo com os atos normativos). 

No dia 22 de março de 2022, foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta 

(TAC), entre o Sr. Alexandre Leme da Silva e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

Consta como termos de obrigação do infrator: 

 

• Implantação de árvores; 

• Frequentar cursos de Educação Ambiental; 

• Divulgação e afixação de placas no local, com as informações sobre a 

formalização do acordo; 

• O valor total das obrigações contidas no TAC é de cerca de R$5000,00 

(cinco mil reais) 
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Situação atual da área 

 

O trecho, anteriormente danificado ecologicamente, encontra-se limpo e 

desprovido de resíduos sólidos. 

 

 

 

  

Parecer 
 

Considerando-se a Resolução COMDEMA 01/2018, que determina que todos os TACs 

sejam firmados pela SMMA e corroborados pelo COMDEMA; 

Considerando-se que o presente TAC prevê medidas necessárias para a reparação dos danos 

ambientais, sou favorável à HOMOLOGAÇÃO deste Termo de Ajustamento de Conduta- TAC. 

 

Bragança Paulista, 20 de julho de 2022 

 

 

 

 

Felipe Morais Del Lama 

 

Relator 

 


