
PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE MULTAS 

Condições Gerais 

1. Valores das multas: 
1.1 O(s) valor(es) total(ais) da(s) multa(s) emitida(s) na moeda UFESP poderá(ão) ser parcelado(s)  em até 60 

vezes em parcelas iguais e sucessivas com valor mínimo de 5 UFESPs cada uma; 
1.2 O(s) valor(es) original(ais) da(s) multa(s) emitida(s) em moeda REAL, atualizado(s) nas condições 

previstas na legislação ambiental será(ão) convertido(s) para a moeda UFESP para parcelamento na 
forma do item 1.1. 

 
2.  Formalização da solicitação - multas de fontes estacionárias de poluição e da legislação ambiental (recursos 

naturais) – formulário: 
     2.1 PAPM – Formulário Proposta de Acordo de Parcelamento de Multas de Fontes Estacionárias (exceto 

veículos): 
           Instruções:  

2.1.1      Fazer o download do formulário disponível na tela anterior em seu computador (arquivo em 
word); 

- Em caso de dificuldade solicite o formulário pelo e-mail: affr_cetesb@sp.gov.br. 
2.1.2 Preencher a PAPM em duas vias, anexar a documentação solicitada no próprio formulário, 

assinar e protocolar na Agência Ambiental que lavrou a multa; 
2.1.3 A Agência Ambiental emitirá o IPCD – Instrumento Particular de Confissão de Dívida, a ser 

assinado pelo representante legal da empresa. 
 

3. Formalização da solicitação - multas de veículo (fumaça preta) - formulário: 
3.1 PAPM – Formulário Proposta de Acordo de Parcelamento de Multas de Fontes Móveis (veículos): 

    Instruções:  
3.1.1 Fazer o download do formulário disponível na tela anterior em seu computador (arquivo em 

word); 
- Em caso de dificuldade solicite o formulário pelo e-mail:  affr_cetesb@sp.gov.br., ou retire o 
formulário em qualquer Agência da Cetesb; 

3.1.2 Preencher a PAPM em duas vias, anexar a documentação solicitada no próprio formulário, 
assinar e protocolar na agência que atende sua região; 

3.1.3 A Agência emitirá o IPCD – Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que deverá ser 
assinada pelo contratante – proprietário do veículo ou seu procurador legal. 
 

4. Formulários de Procuração – utilizados somente quando a empresa ou pessoa física for representada por 
procurador - (serão exigidos para assinatura do Instrumento de Parcelamento) - disponíveis para download nos 
links abaixo. 

4.1 Formulário Procuração Especifica – Pessoa Jurídica; 
4.2 Formulário Procuração Especifica – Pessoa Física. 

 
5. Informações adicionais: 

5.1 - O contrato de parcelamento será válido somente após o pagamento da primeira parcela; 
5.2 - O valor da parcela sofrerá variação sempre que a UFESP for reajustada. 

 

mailto:affr_cetesb@sp.gov.br
http://cetesb.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/sites/11/2013/11/Procura%C3%A7%C3%A3o-Pessoa-Jur%C3%ADdica-S186V02.doc
http://cetesb.sp.gov.br/home/wp-content/uploads/sites/11/2013/11/Procura%C3%A7%C3%A3o-Pessoa-F%C3%ADsica-S187V02.doc

