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pela Polícia Militar, o auto de infração e o laudo de constatação 
emitido por instituto do meio ambiente do Estado, e o boletim de 
ocorrência registrado contra a pessoa jurídica (TJMS) 679 
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a relevância e o ineditismo dos eventos - Portaria dispensando a 
análise financeira de projetos cujo valor captado seja igual ou inferior 
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