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161ª Reunião Plenária do COMDEMAS 
 

Data: 14/04/2015, terça-feira 
Horário: 09h00 
Local: Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos, localizado à Rua Floriano Peixoto, nº 205, Centro, Município da 
Serra, Estado do Espírito Santo 
 
 
Pauta dos trabalhos: 

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão 

2. Aprovação da ata da 160ª Reunião Plenária 

3. Informes gerais  

4. Distribuição de processos para relato na 162ª Reunião Plenária 

5. Relatoria de processos distribuídos e Deliberação: 

5.1. Processo n.º: 2026/2013 e apensos. Interessado: Kelli Cristina Pinto de Moura. 

Ementa: Demolição. SEMMA notifica autuado a realizar a demolição do muro executado que avançou sobre 
Área de Preservação ambiental localizado aos fundos do lote, à Rua Icaraí, Morada de Laranjeiras, Serra/ES. 
Auto de Infração nº. 7223/2013. Impugnação alega que a autuada já adquiriu o lote murado; que a área de 
preservação continuará a ser preservada pois pretende fazer jardinagem no local; que o muro protege sua 
família de queimadas em terrenos vizinhos; que não houve invasão em APP nem dano à natureza, pois a galeria 
da Cesan passa entre o muro e o corpo d'água. Decisão JAR nº. 087/2013, mantendo a penalidade de 
Demolição. Recurso alega não haver prova de existência de APP no local, e que a galeria da Cesan já a 
desconfiguraria; requer dilação de prazo para apresentar prova de suas alegações. 

Relator: Helon Martins de Carvalho (Vistas – Retorno de diligência) 

5.2. Processo n.º: 52644/2014 e apensos. Interessado: Fernando Antônio de Oliveira. 

Ementa: A SEMMA aplicou o Auto de Infração n°.000953/2014 – Multa de R$ 10.000,00, em desfavor do ora 
autuado, por prática da infração administrativa ambiental prevista no Art. 109 do Decreto Municipal nº. 
078/2000. A defesa é apresentada por pessoa diversa da autuada, sem comprovação de representação. Decisão 
JAR nº. 271/2014 mantendo a multa. Recurso não inova. 

Relator: Helon Martins de Carvalho 

5.3. Processo n.º: 52646/2014 e apensos. Interessado: Fernando Antônio de Oliveira. 

Ementa: A SEMMA aplicou o Auto de Infração n°.000953/2014 – Multa de R$ 10.000,00, em desfavor do ora 
autuado, por prática da infração administrativa ambiental prevista no Art. 109 do Decreto Municipal nº. 
078/2000. A defesa é apresentada por pessoa diversa da autuada, sem comprovação de representação. Decisão 
JAR nº. 271/2014 mantendo a multa. Recurso não inova. 

Relator: Helon Martins de Carvalho 

5.4. Processo n.º: 58717/2013. Interessado: Fernando Antônio de Oliveira. 

Ementa: Não disponível. 

Relator: Helon Martins de Carvalho 

5.5. Processo n.º: 53533/2014 e apensos. Interessado: Reframax Engenharia SA. 

Ementa: Dar início à instalação de atividades potencialmente poluidoras sem Licença Ambiental. Auto de 
infração nº. 000501/2014, Embargo/interdição. Autuado solicita o desembargo. Decisão JAR nº. 249/2014, 
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mantendo o embargo e condicionando o desembargo à obtenção da licença ambiental junto a Semma. Recurso 
alega que não estava sendo executada atividade potencialmente poluidora e afirma já ter aberto processo junto 
à SEMMA, dependendo desta Secretaria.  

Relator: Julio Cesar Tavares Portela (vistas) 

5.6. Processo n.º: 50136/2014 e apensos. Interessado: Rosiane C. dos Santos ME. 

Ementa: Violação dos níveis de pressão sonora emitido por música ao vivo atingindo 62,3 d(B(A)) acima do 
permitido, além do descumprimento da condicionante 3 da LMS nº. 024/2014. Auto de Infração nº. 
000951/2014, Embargo. Impugnação solicita suspensão do Auto de Infração alegando perseguição de um 
vizinho e que a aplicação da penalidade não atende aos requisitos legais. Decisão JAR 360/2014 mantendo o 
embargo até que a autuada providencie os ajustes necessários para melhorar o tratamento acústico do bar. 
Recurso reitera os termos da defesa. Não consta comprovação de que recorrente é a autuada.  

Relator: Julio Cesar Tavares Portela 

5.7. Processo n.º: 36674/2014 e apensos. Interessado: Rosiane C. dos Santos ME. 

Ementa: Violação dos níveis de pressão sonora emitido por música ao vivo atingindo 60,8 d(B(A)), além do 
descumprimento da condicionante 3 da LMS nº. 024/2014. Auto de Infração nº. 8268827/2014, Multa de R$ 
12.001,00. Impugnação solicita suspensão do Auto de Infração alegando perseguição de um vizinho e que a 
aplicação da multa não atende aos requisitos legais. Decisão JAR 361/2014 mantendo a multa. Recurso reitera 
os termos da defesa. Não consta comprovação de que recorrente é a autuada.  

Relator: Julio Cesar Tavares Portela 

5.8. Processo n.º: 15804/2014 e apensos. Interessado: Joel Sobreiro. 

Ementa: Dispor resíduo sólido (entulho) em desacordo com as normas ambientais, próximo à Avenida Paulo 
Miguel, estrada de acesso a Lagoa Jacuném - Civit I - Serra ES. Auto de infração nº. 0649/2014, multa de R$ 
10.001,00. Autuado solicita o cancelamento do auto aplicado, alegando que não foi o responsável pela infração 
e que a multa aplicada é exorbitante, e ainda alega descumprimento por parte dos fiscais, que deveriam 
notificado o autuado antes de multar. Decisão JAR nº. 189/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos 
da defesa. 

Relator: Luciano Cajaíba 

5.9. Processo n.º: 7880/2014 e apensos. Interessado: Moisés Barbosa de Souza Filho. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268707/2014 - Multa de R$ 
35.000,00. Autuado alega em defesa que não tem responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença 
jamais interviu na área, já que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e que, pelo motivo pediu o 
cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 154/2014 mantendo a multa. Recurso alega que autuado possuía 
licença para intervir na área e que na propriedade há reserva legal não intervinda, bem como afirma não ter 
descumprido condicionante. Requer anulação do auto e suspensão do processo administrativo até conclusão do 
pedido de renovação da LMO. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima 

5.10. Processo n.º: 7874/2014 e apensos. Interessado: Moisés Barbosa de Souza Filho. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº8268708/2014 - embargo/ 
interdição. Autuado alega em defesa que não tem responsabilidade pela infração, pois mesmo tendo a licença 
jamais interviu na área, já que o imóvel estava alienado a terceiro a cerca de 04 anos e que, pelo motivo pediu o 
cancelamento da Licença. Decisão JAR Nº 155/2014 mantendo o embargo. Recurso alega que autuado possuía 
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licença para intervir na área e que na propriedade há reserva legal não intervinda, bem como afirma não ter 
descumprido condicionante. Requer anulação do auto. 

Relator: Victor José Macedo Queiroz de Lima 

5.11. Processo n.º: 36680/2014 e apensos. Interessado: Cláudia Márcia Ruas Silva. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268767/2014 - Multa de R$ 
35.000,00. Autuado alega em defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação nativa sem 
qualquer intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as condicionantes, e a 
multa incide sobre o mesmo fato contido no Auto de Infração nº. 8268707/2014, que houve pedido de 
mudança de titularidade nos autos, não sendo ela parte legítima, e que apesar de ter a posse da área nunca 
realizou a atividade, concedendo a terceiro para executar aterro e terraplenagem. Decisão JAR Nº 209/2014 
mantendo a multa. Recurso alega que a área se classifica como ZUD e que jamais existiu vegetação ciliar na 
região, não justificando autuação. Requer anulação do auto, suspensão do processo administrativo até 
conclusão do pedido de renovação da LMO, e/ou que a multa seja excluída ou reduzida ao mínimo possível.  

Relator: Iberê Sassi 

5.12. Processo n.º: 36681/2014 e apensos. Interessado: Cláudia Márcia Ruas Silva. 

Ementa: Alterar aspecto de local especialmente protegido por Lei em razão do seu valor paisagístico e ecológico 
e descumprir a condicionante nº 1 da LMO nº 107/2009. Auto de Infração Nº 8268768/2014 - 
Embargo/Interdição. Autuado alega em defesa que a área do aterro possui reserva ambiental de vegetação 
nativa sem qualquer intervenção, que o licenciado apresentou à época o cumprimento de todas as 
condicionantes, que houve pedido de mudança de titularidade nos autos, não sendo ela parte legítima, e que 
apesar de ter a posse da área nunca realizou a atividade, concedendo a terceiro para executar aterro e 
terraplenagem. Decisão JAR Nº 208/2014 mantendo o embargo. Recurso alega que a área se classifica como 
ZUD e que jamais existiu vegetação ciliar na região, não justificando autuação. Requer anulação do auto e 
suspensão do processo administrativo até conclusão do pedido de renovação da LMO.  

Relator: Iberê Sassi 

5.13. Processo n.º: 38884/2014 e apensos. Interessado: 2 Sofias Ind. E Com. De Mármores e Granitos. 

Ementa: Dar início à instalação de atividade (aterro e terraplenagem) sem o licenciamento ambiental junto à 
SEMMA, por despejar resíduos sólidos causadores de degradação ambiental no solo (lama abrasiva), por alterar 
o aspecto de local especialmente protegido por lei, por realizar queima de resíduos sólidos ao ar livre e por 
descumprir condicionante 10 da LMO nº. 115/2009. Auto de Infração nº. 8268842/2014, multa de R$ 76.004,00. 
Impugnação solicita anulação do Auto de Infração alegando que possui a LMA nº. 01/11 que permite a 
ampliação da empresa, que nunca despejou resíduo no solo e apresenta comprovantes de destinação, que 
somente queimou folhas secas e que não alterou local protegido por lei. Decisão JAR 213/2014 reduzindo a 
multa para R$ 66.003. Recurso reitera os termos da defesa e solicita anulação da multa.  

Relator: Iberê Sassi 

5.14. Processo n.º: 42655/2014 e apensos. Interessado: Mecânica Gigante Ltda. 

Ementa: Executar atividade potencialmente poluidora sem Licença Ambiental, tendo sido previamente 
notificada a requerer licenciamento junto a SEMMA. Auto de infração nº. 000151/2014, Embargo/interdição. 
Autuado solicita o desembargo e informa que já requereu viabilidade junto à SEDUR (sem comprovação) para 
poder formalizar processo junto à SEMMA, e pede prazo para requerer a licença. Decisão JAR nº. 172/2014, 
mantendo o embargo. Recurso alega que já requereu licença junto a SEMMA e requer cancelamento do 
embargo.  

Relator: Iberê Sassi 

5.15. Processo n.º: 65499/2014 e apensos. Interessado: Delmiceia Alves Oliveira. 
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Ementa: Construção de alvenaria em solo não edificável, ou em seu entorno e alterar aspecto de local 
especialmente protegido por lei. Auto de Infração nº.0311/2014, multa no valor de R$ 5.001,00. Impugnação 
solicita anulação do Auto, alegando que nele não havia prazo de defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo 
Município e que na quadra em questão só ocorre alagamento devido a manilhas colocadas pela SEOB, que não 
consta na prefeitura qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é 
cobrado integralmente. Decisão JAR nº. 419/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera os termos da 
defesa alega que não foram observadas as questões processuais de nulidades e a matéria de fato e de direito 
apontada pelos autuado. Requer anulação do Auto.  

Relator: Gilberto José de Santana Junior 

5.16. Processo n.º: 65493/2014. Interessado: Delmiceia Alves Oliveira. 

Ementa: Construção de obra em área identificada e declarada como Zona de Proteção Ambiental conforme 
parecer técnico anexo no Processo Nº 752/2014. Auto de Infração nº.000115/2014, Demolição. Impugnação 
solicita anulação do Auto, alegando que nele não havia prazo de defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo 
Município e que na quadra em questão só ocorre alagamento devido a manilhas colocadas pela SEOB, que não 
consta na prefeitura qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é 
cobrado integralmente. Decisão JAR nº. 418/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera os termos da 
defesa alega que não foram observadas as questões processuais de nulidades e a matéria de fato e de direito 
apontada pelos autuado. Requer revogação do Auto.  

Relator: Gilberto José de Santana Junior 

5.17. Processo n.º: 348/2014. Interessado: Delmiceia Alves Oliveira. 

Ementa: Promover construção em solo não edificável, ou em seu entorno, próximo ao curso d'água, sem 
autorização da autoridade competente. Auto de Infração nº. 6771/13, Embargo. Impugnação solicita anulação 
do Auto, alegando que nele não havia prazo de defesa, que o Loteamento foi aprovado pelo Município e que na 
quadra em questão só ocorre alagamento devido a manilhas colocadas pela SEOB, que não consta na prefeitura 
qualquer averbação na matrícula do imóvel informando que há ZPA no lote e que o IPTU é cobrado 
integralmente. Decisão JAR nº. 417/2014, mantendo o Auto de Infração. Recurso reitera os termos da defesa 
alega que não foram observadas as questões processuais de nulidades e a matéria de fato e de direito apontada 
pelos autuado. Requer anulação do Auto. 

Relator: Gilberto José de Santana Junior 

5.18. Processo n.º: 57327/2014 e apensos. Interessado: PCP Engenharia e Montagens Ind. Ltda. ME. 

Ementa: Proceder à queima de resíduos provenientes de suas atividades (madeira, papel, estopa impregnadas 
de óleo, e lixos em geral), causando transtorno a população. Auto de Infração N ª 8269003/2014 - Multa de R$ 
5.001,00. Autuado solicita o cancelamento ou redução de seu valor, afirmando que o funcionário queimava 
madeIra e mato sem nenhuma contaminação oleosa quando os fiscais chegaram, e que o fogo foi apagado 
imediatamente sem trazer maiores danos. Decisão JAR nº 401/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os 
termos da defesa e requer cancelamento ou redução da multa. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.19. Processo n.º: 34164/2014 e apensos. Interessado: Distribuidora Nacional Auto Peças Ltda. 

Ementa: Disposição inadequada de resíduos perigosos (descritos na notificação nº. 1865), tendo em vista que 
estão sendo destinados à coleta pública de lixo doméstico, além do lançamento de resíduos perigosos líquidos 
em rede coletora de águas pluviais. Auto de infração nº. 8268796/2014, multa de R$ 10.001,00. Em defesa o 
atuado apresentou á SEMMA comprovantes de destinação de resíduos perigosos, anexado a um documento 
recibado pela SEMMA em 20/01/2014; alega ainda que recebeu uma Licença Municipal de Regularização (LMR). 
Decisão JAR Nº. 191/2014, manutenção da multa. Recurso reitera os termos da defesa. 

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 
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5.20. Processo n.º: 54839/2014 e apensos. Interessado: Comercial São Torquato SA. 

Ementa: Dispor resíduos sólidos (cupons de sorteio "copa premiada São José"), além de realizar queima ao ar 
livre dos referidos resíduos. O fato ocorreu próximo a Av. Paulo Miguel, estrada de acesso a Lagoa Jacuném, 
Civit I, Serra/ES. Auto de Infração nº. 8268979/2014, multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita anulação do 
Auto de Infração ou redução da multa por entender que a legislação aplicada trata-se de Decreto, e não lei, 
como prevê a Constituição; alega também que a empresa deveria ser advertida antes do recebimento da multa 
e que o ato de dispor está abrangido pelo de queima, o que implicaria cancelamento deste. Decisão JAR 
253/2014 mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa e requer nulidade do Auto, ou substituição da 
pena por advertência, ou redução da multa para R$ 5.001,00.  

Relator: Vergínia Januário dos Reis Rocha 

5.21. Processo n.º: 52655/2014 e apensos. Interessado: Avelanozo do Brasil Transportes de Carga Ltda. 

Ementa: Dar início à operação de atividades sem licenciamento junto a SEMMA. Auto de Infração 
8268960/2014 - Multa R$ 2.001,00. Impugnação alega que autuado protocolou nova consulta ao PDM e 
apresentou guia de recolhimento das taxas de licenciamento ambiental, porém não foi localizado processo de 
licenciamento formalizado. Decisão JAR 256/2014, mantendo a multa e determinando o embargo das atividades 
até que se obtenha a licença ambiental. Recurso reitera os termos da defesa e apresenta cópia da consulta ao 
PDM DPU nº. 1909/2014, mas também não comprova o requerimento de licença ambiental.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

5.22. Processo n.º: 59297/2014 e apensos. Interessado: Z Maifredo ME. 

Ementa: Operar sem o licenciamento ambiental, mesmo após ter sido notificado e oficiado pela SEMMA, por 
meio da notificação nº. 4537/2013 e ofício SEMMA/DFA nº. 014/2014. Auto de Infração nº 8269016/2014 - 
multa de R$ 2.001,00. Impugnação alega que autuado apresentou PCA e que possui alvará de licença do Corpo 
de Bombeiros, solicitando cancelamento da multa. Decisão Jar 398/ 2014, mantendo a multa e determinando o 
embargo da atividade (emitido em 14/10/2014, Auto de Infração nº. 000719/2014). Recurso reitera os termos 
da defesa, questionando a decisão JAR e solicita o cancelamento do embargo e a concessão de prazo de 12 
meses para obtenção da licença ambiental.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

5.23. Processo n.º: 39934/2014 e apensos. Interessado: Construtora Roma. 

Ementa: Realizar atividade de aterro e terraplenagem sem autorização ambiental, modificar aspecto de local 
especialmente protegido por lei e realizar parcelamento de solo em área alagadiça ou alagável. Auto de Infração 
nº. 8268845/2014, multa de R$ 62.003,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração alegando que não 
realizou as ações descritas pelo DFA, mas somente emprestou, a pedido do líder comunitário de José de 
Anchieta II, uma pá carregadeira para espalhar material argiloso em uma rua do bairro, e que o material estava 
estocado em outro local, não sendo oriundo da Construtora. Decisão JAR 210/2014 mantendo a multa. Recurso 
reitera os termos da defesa e solicita anulação da multa. A defesa não acompanha cópia de RG de quem a 
assina.  

Relator: Rubem Antônio Piumbini 

5.24. Processo n.º: 53562/2014 e apensos. Interessado: Colora Comunicação Visual. 

Ementa: Foi constatado no dia 15/07/14 às 11:30h que a empresa destina, de forma irregular, os resíduos 
oriundos de sua atividade. Os resíduos (banners de publicidade inservíveis) foram lançados em um terreno 
baldio localizado na rua Manaus, bairro Alterosas. Foi constatado, também, que a empresa opera suas 
atividades sem licenciamento ambiental. Auto de Infração 8268999/2014 - multa de R$ 7.000,00. Autuado 
solicita o cancelamento da multa, alegando que há erro na lavratura do AI visto que não se trata de pessoa física 
nem de pessoa jurídica de grande porte; e que o fiscal não observou a gradação da penalidade ao fixar valor 
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máximo sem levar em conta os atenuantes; que não é reincidente e que corrigiu a suposta irregularidade. 
Decisão JAR nº 347/2014, mantendo a multa. Recurso reitera os termos da defesa.  

Relator: Josebel Baptista 

5.25. Processo n.º: 57430/2014 e apensos. Interessado: Condomínio Residencial Civit Setor A2. 

Ementa: Lançar esgoto doméstico na rede pluvial sendo o mesmo carreado para a área do cinturão verde do 
bairro Morada de Laranjeiras. Auto de Infração nº. 8269007/2014, multa de R$ 15.002,00. Impugnação solicita 
anulação do Auto de Infração alegando que a fiscalização não foi precisa na avaliação do ocorrido, uma vez que 
aos fundos do Condomínio há vários outros que poderiam estar lançando o esgoto, e que os fiscais não 
buscaram conhecer o SES do condomínio para identificar se era o causador do dano. Decisão JAR 362/2014 
mantendo a multa, podendo ser convertida em serviços ambientais. Recurso reitera os termos da defesa.  

Relator: Josebel Baptista 

6. Encerramento 
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