
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DIRETORIA DE ATIVIDADES TÉCNICAS

TERMO DE MULTA

DOC. Nº: NÚMERO DO PROCESSO:

No dia ____, mês___________________ de _________, hora ____:____ no exercício da ação fiscalizadora assegurada pela lei
8.151/2016 e, na qualidade de fiscalizador, lavrei o presente TERMO DE MULTA em 2 duas vias, de igual teor, sendo uma das
vias entregue ao responsável no local, ficando o mesmo ciente.

DADOS DO AUTUADO
NOME OU RAZÃO SOCIAL INSCRIÇÃO ESTADUAL/PJ

CNPJ/CPF TELEFONE CEP

ENDEREÇO

BAIRRO MUNICÍPIO UF

Infração Leve Infração Média Infração Grave Infração Gravíssima

Obs.: A numeração corresponde a infração especificada constante no Anexo I da Portaria nº 19/2019.
O que constitui infração à Lei nº 8151/2016, conforme previsto no Art. 22. Em consequência, sujeitando o responsável a multa
cabível.
Fica o responsável identificado neste Termo de Multa, cientificado da aplicação de Multa no valor de:_____________________
por infringir o §4º do Art. 12 e o Art. 22 da Lei 8.151/2016.
O responsável deverá regularizar a situação corrigindo as irregularidades descritas neste TERMO, em um PRAZO DE 30 DIAS -
conforme Art. 23 da Lei 8.151/2016. Após a adoção das medidas requisitadas, deverá comparecer na SAT do Corpo de
Bombeiros da sua região, para nova vistoria, sob pena de interdição, isolamento ou embargo, e a emissão de novo Termo de
Multa, correspondente ao dobro do valor da multa anteriormente aplicada.
Os prazos poderão ser prorrogados de acordo com os critérios do §3º do Art. 23 da lei 8.151/2016.
O não recolhimento do valor da multa implica na inscrição do valor do débito em dívida ativa do Estado, com os respectivos
acréscimos. (§ 7 º Art. 14 da lei nº 8.151/2016)
A aplicação da multa correspondente não exime o infrator de responsabilidades civis e penais porventura cabíveis, nem da
obrigação de sanar as irregularidades apresentadas e/ou detectadas. E o cumprimento das exigências apresentadas em notificação
não isenta o infrator do recolhimento das multas porventura aplicadas. (conforme §5º e §6º do Art. 14 da lei nº 8.151/2016)
Recurso: Poderá recorrer ao Diretor de Atividades Técnicas no prazo de 5 dias úteis. E em segunda instância ao CMT
Geral do CBMSE, num prazo de 5 dias úteis do recebimento da decisão do recurso emitida pelo Diretor de Atividades
Técnicas (Arts. 18 e 19 da lei 8.151/2016) - segue modelo de recurso disponível no site dat.cbm.se.gov.br/Portal/downloads
Em caso de embaraço ou resistência à fiscalização, as multas serão aplicadas em dobro, dentro de cada grupo de risco, conforme
§4º do Art. 14 da Lei 8.151/2016.

Obs.: O boleto estará disponível no site dat.cbm.se.gov.br após 05 (cinco) dias úteis da emissão do Termo de Multa.
NOME DO RESPONSÁVEL CNPJ/CPF

ASSINATURA

NOME DO FISCALIZADOR

ASSINATURA LOCAL E DATA

ARACAJU - Telefone: 3221-1078 SOCORRO - Telefone: 3254-8779/8783 ESTÂNCIA - Telefone: 3522-4860
ITABAIANA - Telefone: 3431-8397 LAGARTO - Telefone: 3631-9395 PROPRIÁ - Telefone: 3322-3429

https://dat.cbm.se.gov.br/

