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DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 000248/2016
Publicação Nº 35351

DISPENSA DE LICITAÇÃO

O Município de São Roque do Canaã-ES, baseado no Inciso 
III do Artigo 2º da Lei 11.107/2005 e suas alterações pos-
teriores, comunica Dispensa de Procedimento Licitatório 
em favor do Consorcio Publico para Tratamento e Desti-
nação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce 
Oeste do Estado do Espirito Santo – CONDOESTE, para a 
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e 

Vigência: a partir da data de assinatura até 31/12/2016.

reais e sessenta centavos).

Dotação Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde: 
005.001.10.301.0008.2.050. 3.3.93.39 – F – 00145 FR-
1201.

Processo Administrativo: 000248/2016.

MARCOS GERALDO GUERRA

PREFEITO MUNICIPAL

Serra

PREFEITURA

007/2013
Publicação Nº 35334

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 005/2013- PROCESSO Nº 66838/2015. Partes: 
Município da Serra e Elizerme Aparecida de Souza. Objeto: 
Prorrogação por 12 (doze) meses a partir de 06/01/2016.

Data de assinatura: 04 de janeiro de 2016.

Leda Landuete Rodrigues de Souza Calente

Secretária Municipal de Educação Interina

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AOS CONTRATOS DE LOCA-
ÇÕES Nº 007/13, 018/2013,016/2013

Partes: O Município da Serra e Francisco Vieira Soares, 
Enrique Marques Melo e Itamar Fernandes de Moraes . Ob-
jeto: Locação de imóvel. 

Onde se lê: Regilene Mazzariol Tononi

Secretária Municipal de Assistência Social 

Leia-se: Elcimara Rangel Loureiro Alicio

Secretária Municipal de Assistência Social 

Publicado em, 06/01/2016

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO AO CONTRATO DE LOCA-
ÇÃO Nº 29/2015 PROCESSO Nº. 67069/2015

Partes: O Município da Serra e Wildo Fernandes Penna e Cle-
ber Penna de Faria Fernandes. Objeto: Locação de imóvel.

Leda Landuete Rodrigues de Souza Calente

Secretária Municipal de Educação

Leia-se: 

Leda Landuete Rodrigues de Souza Calente

Secretária Municipal de Educação Interina

Publicado em, 13/01/2016

011/2013
Publicação Nº 35349

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE 
Nº 011/2013- PROCESSO Nº 66833/2015. Partes: 
Município da Serra e Salujuver Imóveis Ltda. Objeto: Pror-
rogação por 12 (doze) meses a partir de 07/01/2016.

Data de assinatura: 06 de janeiro de 2016.

Vera Lúcia Baptista Castiglioni

Secretária Municipal de Educação

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 
Publicação Nº 35345

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 160ª Reunião Ordinária, reali-
zada no dia 17 de Março de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 10/2015

 34.342/2014
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12.967/2014

Recorrente: GELSON LIMA PORTELA, POR ELIO RODRI-
GUES LUZ 

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

nheceu a intempestividade do recurso, não conhecendo o 
recurso impetrado e não analisando seu mérito, tornando-
se sem efeitos a Deliberação nº. 31/2014 e o Of. SEMMA/
COMDEMAS nº. 47/2014. Nesses termos, visto e discutido 
o processo, acordaram os senhores Conselheiros em Ses-
são Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento 
ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 11/2015

 79.336/2014

71.240/2014

Recorrente: SUPERMERCADOS NSF LTDA

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 12/2015

 83.635/2014

71.243/2014

Recorrente: DALL’ORTO DAVI & CIA LTDA.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 161ª Reunião Ordinária, reali-
zada no dia 14 de Abril de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 13/2015

 61.269/2015

39.183/2014

Recorrente: 487 Comércio Varejista de Calçados LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselhei-

e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de jul-
gamento, deliberou, por unanimidade com o relator, pela 
manutenção do embargo. Nesses termos, visto e discutido 
o processo, acordaram os senhores Conselheiros em Ses-
são Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento 
ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 14/2015

 77.559/2014

50.136/2014

Recorrente: Rosiane C. Dos Santos ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo)

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamen-
to, deliberou, por maioria de votos, pelo cancelamento do 
embargo. Votos pelo cancelamento do embargo: PROGER, 
SESA, SEMMA, SINDUSCON, FTIES, SEDU e Instituto Goia-
mum; Voto pela manutenção do embargo: FAMS. Nesses 
termos, visto e discutido o processo, acordaram os senho-
res Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, dar provimento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 15/2015

 68.700/2014

38.884/2014

Recorrente: 2 ndústria e Comércio de Mármores 
e Granitos LTDA
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Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

da a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, de-
liberou, por unanimidade, pela manutenção da multa nos 
termos da Decisão JAR. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 16/2015

 59.946/2014

15.804/2014

Recorrente: Joel Sobreiro ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 17/2015

 77.563/2014

36.674/2014

Recorrente: 487 Comércio Varejista de Calçados LTDA.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamen-
to, deliberou, por maioria de votos, pelo cancelamento da 
multa. Votos pelo cancelamento da multa: PROGER, SESA, 
SEMMA, SINDUSCON, FTIES, SEDU e Instituto Goiamum; 
Voto pela manutenção da multa: FAMS. Nesses termos, 
visto e discutido o processo, acordaram os senhores Con-
selheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar 
provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 18/2015

 61.267/2014

39.184/2014

Recorrente: 487 Comércio Varejista de Calçados LTDA.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 19/2015

 71.799/2014

53.533/2014

Recorrente: Reframax Engenharia S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

Processo nº. 53.533/2014, e encerrada a discussão sobre 
o recurso objeto de julgamento, deliberou, por maioria de 
votos, pela manutenção do embargo até obtenção da li-
cença ambiental. Votos pelo cancelamento do embargo: 
SEDU, CDL, SINDUSCON, FTIES; votos pela manutenção 
do embargo: FAMS, SESA, PROGER, SEMMA e INSTITUTO 
GOIAMUM. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 20/2015

 80.371/2013

2.026/2013

Recorrente: Kelli Cristina Pinto de Moura

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do Auto de Demolição).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção do Auto de 
Demolição. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 162ª Reunião Ordinária, reali-
zada no dia 19 de Maio de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 21/2015

 68.266/2014

36.681/2014

Recorrente: Cláudia Márcia Ruas Silva

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo).

O Colegiado, após discussão e manifestação ver-
bal do Conselheiro Júlio César Tavares Portela, e encerrada 
a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, deli-
berou, por unanimidade de votos, pelo cancelamento do 
embargo, haja vista que a Sra. Claudia apenas atuou como 
Procuradora em nome do Sr. Moisés Barbosa de Souza Fi-
lho, sobre quem devem recair as autuações. Nesses ter-
mos, visto e discutido o processo, acordaram os senhores 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
dar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 22/2015

 68.268/2014

36.680/2014

Recorrente: Cláudia Márcia Ruas Silva

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselhei-

pedido de vistas, e encerrada a discussão sobre o recur-
so objeto de julgamento, deliberou, por unanimidade de 
votos, pelo cancelamento da multa, haja vista que a Sra. 
Claudia apenas atuou como Procuradora em nome do Sr. 
Moisés Barbosa de Souza Filho, sobre quem deve recair as 
autuações. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, dar provimento ao recurso admi-
nistrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 23/2015

 62.663/2014

7.880/2014

Recorrente: Moisés Barbosa de Souza Filho

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

pedido de vistas, e encerrada a discussão sobre o recurso 
objeto de julgamento, deliberou, por maioria de votos, pela 
manutenção da multa. Votos pela manutenção da multa: 
SINDUSCON (Relato original), SEMMA, PROGER, FAMS, 
SEDU, SESE, FTIES, ASES, Instituto Goiamum, SESA; Pela 
redução da multa: CDL. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 24/2015

 62.667/2014

7.874/2014

Recorrente: Moisés Barbosa de Souza Filho

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

pedido de vistas, e encerrada a discussão sobre o recurso 
objeto de julgamento, deliberou, por unanimidade de vo-
tos, pela manutenção do embargo. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provi-
mento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 25/2015

 79.451/2014

Processo Administrativo: 52.655/2014

Recorrente: Avelanozo do Brasil Transportes de Carga 
Ltda.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

encerrada a discussão sobre o recurso objeto de julga-
mento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção da 
multa em sua totalidade. Nesses termos, visto e discutido 
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o processo, acordaram os senhores Conselheiros em Ses-
são Plenária na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 26/2015

 86.978/2014

Processo Administrativo: 57.327/2014

PCP Engenharia e Montagens Ind. Ltda. ME.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 27/2015

 73.766/2014

Processo Administrativo: 54.839/2014

Comercial São Torquato S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 28/2015

 82.508/2014

Processo Administrativo: 59.297/2014

Z Maifredo ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 163ª Reunião Ordinária, reali-
zada no dia 16 de Junho de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 29/2015

 21.168/2014

87.308/2014

Recorrente: Hotelaria Accor Brasil S/A. 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pelo cancelamento da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram 
os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na confor-
midade da Ata, dar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 30/2015

 80.452/2014

53.562/2014

Recorrente: Colora Comunicação Visual 

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

da a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, de-
liberou, por maioria de votos, pela manutenção da multa. 
Votos pela manutenção da multa: SERVIÇOS PÚBLICOS, 
ONG – Instituto Goiamum, FTIES, SEMMA, SESA, PRO-
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GER, FAMS, ASES, ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS. Voto 
pelo cancelamento da multa: CDL. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provi-
mento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 31/2015

 82.270/2014

71.241/2014

Recorrente: Dall'Orto Dalvi & Cia

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, delibe-
rou, por unanimidade, pela manutenção da multa. Nesses 
termos, visto e discutido o processo, acordaram os senho-
res Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 32/2015

 63.219/2014 

34.588/2014

Recorrente: Ribetti Comércio de areia Ltda ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa. 
Quanto ao PRAD, deliberou, por maioria de votos, pela não 
obrigatoriedade de execução do PRAD, por entender que 
o autuado não teria como recuperar área de terceiro e por 
não estar comprovado dano ambiental na área que teria 
sido explorada; Votação: ONG – Instituto Goiamum, SEM-
MA e SESA, pela obrigatoriedade de execução de PRAD; 
FTIES, PROGER, FAMS, SERVIÇOS PÚBLICOS, CDL, ASES, 
ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS, pela não obrigatorieda-
de de execução do PRAD. Nesses termos, visto e discuti-
do o processo, acordaram os senhores Conselheiros em 
Sessão Plenária na conformidade da Ata, dar provimento 
parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 33/2015

 66.229/2014 

38.859/2014

Recorrente: Companhia Espírito Santense de Saneamen-
to 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por maioria de votos, pela manutenção da mul-
ta. Votos pela manutenção da multa: SEMMA, SESA, ONG 
– Instituto Goiamum, ORGANIZAÇÕES PROFISSIONAIS, 
FTIES, PROGER, ASES, CDL e FAMS, com a abstenção da 
Conselheira Josebel, que se declarou impedida de votar 
por ser representante do segmento da autuada. Nesses 
termos, visto e discutido o processo, acordaram os senho-
res Conselheiros em Sessão Plenária na conformidade da 
Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 164ª Reunião Ordinária, reali-
zada no dia 28 de Julho de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 36/2015

 20.634/2015

91.736/2014

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO 

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR, à exceção do Conse-
lheiro Herculano, que invocou abstenção por representar a 
categoria de Concessionárias de Serviços Públicos. Nesses 
termos, visto e discutido o processo, acordaram os senho-
res Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 37/2015

 20.633/2015

92.550/2014

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

Grupo VII, do Decreto nº. 78/2000, à exceção do Conse-
lheiro Herculano, que invocou abstenção por representar a 
categoria de Concessionárias de Serviços Públicos. Nesses 
termos, visto e discutido o processo, acordaram os senho-
res Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, dar provimento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 38/2015

 4.771/2015

86.769/2014

Recorrente: RAFAEL DOMINGOS CASTRO NEVES

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo)

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

encerrada a discussão sobre o recurso objeto de julga-
mento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção do 

e recuperação da área, devendo previamente submeter à 
aprovação da SEMMA um PRAD. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provi-
mento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 39/2015

 4.770/2015

86.764/2014

Recorrente: RAFAEL DOMINGOS CASTRO NEVES

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselhei-

86.764/2014, e encerrada a discussão sobre o recurso 
objeto de julgamento, deliberou, por unanimidade, pela 
manutenção da multa. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 41/2015

20.514/2015

92.543/2014

Recorrente: TIN STONE BENEFICIADORA DE ROCHAS 
LTDA 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

da a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, de-
liberou, por unanimidade, pela manutenção do embargo. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 42/2015

20.508/2015

941/2015

Recorrente: TIN STONE BENEFICIADORA DE ROCHAS 
LTDA 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselhei-
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR, à exceção do Conse-
lheiro Carlos, que invocou abstenção por não ter formado 
convicção sobre o caso. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 43/2015

69.581/2014

65.997/2014

Recorrente: COMPANHIA ESPIRÍTO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do embargo)

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade de votos, pela manutenção do 
embargo, à exceção do Conselheiro Herculano, que invo-
cou abstenção por representar a categoria de Concessio-
nárias de Serviços Públicos. Nesses termos, visto e discu-
tido o processo, acordaram os senhores Conselheiros em 
Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provimen-
to ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 44/2015

92.153/2014

66.003/2014

Recorrente: COMPANHIA ESPIRÍTO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade de votos, pela manutenção da 
multa, à exceção do Conselheiro Herculano, que invocou 
abstenção por representar a categoria de Concessionárias 
de Serviços Públicos. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 45/2015

17.874//2015

89.512/2014

Recorrente: MATRICIAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 
LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR, à exceção do Conse-
lheiro Carlos, que invocou abstenção por não ter formado 
convicção sobre o caso. Nesses termos, visto e discutido o 
processo, acordaram os senhores Conselheiros em Sessão 
Plenária, na conformidade da Ata, negar provimento ao 
recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 46/2015

92.849/2014

114.547/2013

Recorrente: ENIR MATIAS

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de jul-
gamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
da multa, com possibilidade de conversão em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação do meio ambiente, 
acompanhando a Decisão JAR nº. 171/2014. Nesses ter-
mos, visto e discutido o processo, acordaram os senhores 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 47/2015

1364/2015

72.763/2014

Recorrente: MEGA PNEUS E VULCANIZAÇÃO LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provi-
mento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 165ª Reunião Ordinária, realiza-
da no dia 18 de Agosto de 2015, no Município de Serra/
ES no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 48/2015

 65.306/2014

37.359/2014

Recorrente: FERRAZ BRASIL MÁRMORES E GRANITOS 
LTDA 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

nifestação da Conselheira em pedido de vistas, e encer-
rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR. Ausente desta votação: 
Representante da SEPLAE. Nesses termos, visto e discu-
tido o processo, acordaram os senhores Conselheiros em 
Sessão Plenária na conformidade da Ata, negar provimen-
to ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 49/2015

 590/2015

49.962/2014

Recorrente: METAL SOLUÇÕES LTDA EPP

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

da a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, deli-
berou, por unanimidade, pela manutenção da multa, pela 
obrigatoriedade de apresentar e implantar um PRAD, nos 
termos da Resolução CONSEMA nº. 003/2011, em toda a 
ZPA degradada, acompanhando a Decisão da JAR e deter-
minando a não intervenção nesta área exceto para recupe-
ração. Ausente desta votação: Representante da SEPLAE. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 50/2015

 67.166/2014

39.934/2014

Recorrente: CONSTRUTORA ROMA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção da multa).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselhei-

e as considerações da Conselheira em pedido de vistas, 
observados os termos do Parecer Técnico SEMMA/DRN 
nº. 584/2015, e encerrada a discussão sobre o recurso 
objeto de julgamento, deliberou, por maioria de votos, 
pela manutenção da multa, acompanhando a Decisão da 
JAR. Votos pela anulação da multa: CDL e ASES; Votos 
pela manutenção da multa, com redução em virtude da 
exclusão do art. 37, e determinação de autuação contra 
a Associação de Moradores, que teria dado causa à ação: 
SEMMA, SINDUSCON, SERVIÇOS PÚBLICOS, INSTITUTO 
GOIAMUM, SESE, SEPLAE, PROGER, SEDU, FTIES e SESA. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária, na conformi-
dade da Ata, negar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 51 /2015

 67.038/2014

44.066/2014

Recorrente: VERA LUCIA MARIA CELESTI-
NO 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

nutenção do Auto de Demolição).

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto 
de julgamento, deliberou, por maioria de votos, pela ma-
nutenção do Auto de Demolição. Votos pela manutenção: 
SEMMA, SINDUSCON, INSTITUTO GOIAMUM, SESE, PRO-
GER, SEDU, FTIES, ASES, SESA, CDL e SERVIÇOS PÚBLI-
COS; Votos pelo cancelamento: SEPLAE. A autuada deverá 
promover a imediata demolição e remoção das estruturas 
e obras civis que foram executadas em desacordo com o 
projeto originalmente aprovado para uso dos quiosques 
da orla do Balneário de Carapebus, Serra/ES, devendo o 
material proveniente da demolição ser destinado adequa-
damente a local que possua licença ambiental que autorize 
sua operação. Além disso, a área não poderá ser nova-
mente ocupada sem a prévia e expressa autorização da 
Secretaria do Patrimônio da União – SPU. Nesses termos, 
visto e discutido o processo, acordaram os senhores Con-
selheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, ne-
gar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 52 /2015

 2.479/2014

88.921/2013

Recorrente: ALTIVA EMPREENDIMENTOS LTDA 

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, considerando o teor do Laudo de Diligência anexo 

-
rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pelo cancelamento da multa. 
Nesses termos, visto e discutido o processo, acordaram os 
senhores Conselheiros em Sessão Plenária na conformida-
de da Ata, dar provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 53 /2015

 6.921/2015

83.542/2014

Recorrente: SAN CARLO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁ-
RIOS LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 

encerrada a discussão sobre o recurso objeto de julga-
mento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção da 
multa, com a redução já concedida, acompanhando a De-
cisão da JAR. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 54/2015

 20.543/2015

90.604/2014

Recorrente: A. MADEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
acompanhando a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 

discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, negar provi-
mento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 55 /2015

 76.150/2014

54.629/2014

Recorrente: CLARO S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 56 /2015

 76.169/2014

54.670/2014

Recorrente: CLARO S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 57 /2015

 76.152/2014 

54.626/2014

Recorrente: CLARO S/A.
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Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 58/2015

 76.165/2014 

54.644/2014

Recorrente: CLARO S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

.

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 59/2015

 76.155/2014 

54.632/2014

Recorrente: CLARO S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 60/2015

 76.159/2014 

54.656/2014

Recorrente: CLARO S/A.

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

rada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 61/2015

 76.144/2014 

54.612/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

Ementa O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 62/2015

 76.167/2014 

54.651/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

.

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
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0, reforman-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 63/2015

 76.171/2014 

54.589/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 64/2015

 76.160/2014 

54.655/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 65/2015

 86.077/2014 

54.645/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 66/2015

 76.145/2014 

54.610/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 67/2015

 76.154/2014 

54.647/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 
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forman-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 68/2015

 76.141/2014 

54.641/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

 

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 69/2015

 76.153/2014 

54.653/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
-

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
-

cerrada a discussão sobre o recurso objeto de julgamento, 
deliberou, por unanimidade, pela manutenção da multa, 

-
do parcialmente a Decisão da JAR. Nesses termos, visto e 
discutido o processo, acordaram os senhores Conselheiros 
em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, dar provi-
mento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 70/2015

 76.148/2014 

54.624/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
324/2014

O Colegiado, após ouvir o voto da Conselheira 
Relatora, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 

reformando parcialmente a Decisão da JAR. Nesses ter-
mos, visto e discutido o processo, acordaram os senhores 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
dar provimento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 71/2015

 76.147/2014 

54.621/2014

Recorrente: CLARO S/A.

 Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
329/2014

O Colegiado, após ouvir o voto da Conselheira 
Relatora, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 

reformando parcialmente a Decisão da JAR. Nesses ter-
mos, visto e discutido o processo, acordaram os senhores 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
dar provimento parcial ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Serra 
- COMDEMAS, em sua 166ª Reunião Ordinária, realizada no 
dia 15 de setembro de 2015, no Município de Serra/ES, no 
uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 72/2015

101/2015

BH MÁQUINAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
451/2014
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8268980/2014, multa no valor de 

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 
1ª instância. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 73/2015

31.997/2015

READ CALÇADOS LTDA ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
136/2015

8269291/2015, multa no valor de 

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 
1ª instância. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 74/2015

11.439/2015

SHOPPING DO VERDE LTDA ME

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
337/2014

8268964/2014, multa no valor de 

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 
1ª instância. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 75/2015

3276/2015

WATIM SAMPAIO DO NASCIMENTO

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
464/2014

8269031/2014, multa no valor de 

pela JAR

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 

-
mando parcialmente a Decisão da JAR, desde que haja 
comprovação da destinação adequada para resíduos só-
lidos e de recuperação ambiental da área no prazo de 10 
(dez) dias. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, dar provimento parcial ao recurso 
administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 76/2015

87380/2014

POSTO METROPOLITANO LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
058/2015

8269160/2014, multa no valor de 

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
da multa em sua totalidade, acompanhando a Decisão de 
1ª instância. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 77/2015

19.535/2015

POSTO METROPOLITANO LTDA

Recurso administrativo contra a Decisão JAR n° 
057/2015

8269161/2014, Embargo

O Colegiado, após ouvir o voto do Conselheiro 
Relator, e encerrada a discussão sobre o recurso objeto de 
julgamento, deliberou, por unanimidade, pela manutenção 
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do embargo. Nesses termos, visto e discutido o processo, 
acordaram os senhores Conselheiros em Sessão Plenária, 
na conformidade da Ata, negar provimento ao recurso ad-
ministrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 167ª Reunião Ordinária, realiza-
da no dia 20 de outubro de 2015, no Município de Serra/
ES, no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 78/2015

76.142/2014 

CLARO S.A.

 54.658/2014; Auto de In-
fração nº. 8268930/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER28 à Avenida Abdo Saad, 
nº 740 – Edifício Trancoso – Jacaraípe/ES – Multa no valor 

320/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 79/2015

76.157/2014 

CLARO S.A.

 54.666/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268938/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Es-
tação Rádio Base (ERB) ESSER11 à Rua Guaracy, Quadra 
42, entre a Rua Santa Luzia e Guacyra, Jacaraípe, Serra/

reais); Decisão JAR n° 314/2014 mantendo a penalidade 
em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por 10 (dez) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários 
[SEPLAE e FTIES] e 01 (uma) abstenção [CONCESSIO-
NÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela manutenção da 
multa com seu reenquadramento ao valor mínimo do art. 

-
nutenção da obrigatoriedade de regularizar a situação do 
licenciamento ambiental junto à SEMMA, reformando par-
cialmente a Decisão da JAR e dando provimento parcial 
ao recurso administrativo. Abstenção invocada pelo Con-
selheiro por representar, neste Conselho, o segmento da 
autuada. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 80/2015

76.172/2014 

CLARO S.A.

 54.604/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268908/2014, por dar início a atividade potencial-
mente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 
Rádio Base (ERB) ESSER11 à Avenida Montanha, nº 652 
(Bloco A) – Planalto Serrano – Serra/ES – Multa no valor 

328/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 81/2015

76.163/2014 

CLARO S.A.

 54.635/2014; Auto de In-
fração nº. 8268922/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSER12 à Rua Pitanga nº 97, 

e cinco mil reais); Decisão JAR n° 322/2014 mantendo a 
penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por 10 (dez) votos favoráveis, 02 (dois) votos contrários 
[SEPLAE e FTIES] e 01 (uma) abstenção [CONCESSIO-
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NÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela manutenção da 
multa com seu reenquadramento ao valor mínimo do art. 

-
nutenção da obrigatoriedade de regularizar a situação do 
licenciamento ambiental junto à SEMMA, reformando par-
cialmente a Decisão da JAR e dando provimento parcial 
ao recurso administrativo. Abstenção invocada pelo Con-
selheiro por representar, neste Conselho, o segmento da 
autuada. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 82/2015

76.149/2014 

CLARO S.A.

 54.630/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268903/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Esta-
ção Rádio Base (ERB) ESSER22 à Rua Calixto Tamanini nº 
73, Nossa Senhora de Fátima – Serra/ES – Multa no valor 

319/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 83/2015

79.096/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.339/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268879/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Es-
tação Rádio Base (ERB) ESSEF à Rua Cassiano Castelo, nº 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 349/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 

reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 84/2015

79.115/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A. 

 54.853/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268882/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Esta-
ção Rádio Base (ERB) ESSDO à Rua Cumina, nº 11, Jardim 

-
te e cinco mil reais); Decisão JAR n° 339/2014 mantendo 
a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 85/2015

79.108/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A.

 54.865/2014; Auto de In-
fração nº. 8268891/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESELO à Rua Aribiri nº 50, El-

e cinco mil reais); Decisão JAR n° 335/2014 mantendo a 
penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS
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DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 86/2015

79.113/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.829/2014; Auto de In-
fração nº. 8268899/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESNCR à Rua Tupã, s/nº - Nova 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 334/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 87/2015

79.099/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.347/2014; Auto de In-
fração nº. 8268877/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESMLA à Rua São Paulo, s/nº, 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 338/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 88/2015

79.097/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.344/2014; Auto de Infra-

ção nº. 8268880/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Esta-
ção Rádio Base (ERB) ESCVS à Rua Dois s/nº, Civit, Serra/

reais); Decisão JAR n° 352/2014 mantendo a penalidade 
em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 89/2015

79.092/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A.

 54.323/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268895/2014, por dar início a atividade potencial-
mente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação 
Rádio Base (ERB) ESJAN à Rua Coronel Manoel Martins, 
nº 1020 – Laranjeiras Velha, Serra/ES – Multa no valor 

340/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 90/2015

79.109/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.834/2014; Auto de In-
fração nº. 8268883/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESBAC à Rua São Borja, nº 37, 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 331/2014 man-
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tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 91/2015

79.101/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.868/2014; Auto de In-
fração nº. 8268893/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESPLA à Rua Lavoisier nº266, 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 359/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 92/2015

79.100/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.903/2014; Auto de In-
fração nº. 8268890/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESSEC à Rodovia BR 101, s/nº, 

e cinco mil reais); Decisão JAR n° 332/2014 mantendo a 
penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-

ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 
mínimo do art. 116, IV, do Decret
10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 93/2015

79.107/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.826/2014; Auto de In-
fração nº. 8268887/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESCRP à Rua São Pedro s/nº, 

-
te e cinco mil reais); Decisão JAR n° 353/2014 mantendo 
a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 94/2015

79.116/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.822/2014; Auto de In-
fração nº. 8268889/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESFEU à Rua das Laranjeiras nº 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 333/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
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mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 95/2015

79.104/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.355/2014; Auto de In-
fração nº. 8268876/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESACP à Av. Copacabana nº 
739, Morada de Laranjeiras, Serra/ES – Multa no valor de 

358/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 96/2015

79.111/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.342/2014; Auto de In-
fração nº. 8268881/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESDNA à Rua Fioravante Fassini 
nº 110, Jardim Limoeiro, Serra/ES – Multa no valor de 

357/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 97/2015

79.112/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.326/2014; Auto de In-
fração nº. 8268886/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESCSS à Avenida Brigadeiro 
Eduardo Gomes, Jardim Limoeiro, Serra/ES – Multa no va-

n° 342/2014 mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 98/2015

79.117/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.358/2014; Auto de In-
fração nº. 8268894/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESJAT à Rua Tupã, nº 1330, Ja-

e cinco mil reais); Decisão JAR n° 351/2014 mantendo a 
penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 99/2015

79.102/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.840/2014; Auto de In-
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fração nº. 8268884/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESLOG à Av. Castelo Branco nº 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 354/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 100/2015

82.794/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.348/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268878/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Esta-
ção Rádio Base (ERB) ESNAC à Rua Romana nº 20, Nova 

e cinco mil reais); Decisão JAR n° 350/2014 mantendo a 
penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 101/2015

79.093/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.895/2014; Auto de In-
fração nº. 8268885/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESROC à Rod. BR 101 Norte, 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 341/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 102/2015

79.091/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.870/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8268892/2014, por dar início a atividade poten-
cialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Es-
tação Rádio Base (ERB) ESLJJ à Avenida Central, nº 811, 

(vinte e cinco mil reais); Decisão JAR n° 355/2014 man-
tendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 103/2015

79.110/2014 

TELEFONICA BRASIL S.A

 54.360/2014; Auto de In-
fração nº. 8268888/2014, por dar início a atividade po-
tencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na 
Estação Rádio Base (ERB) ESNHO no Loteamento São Se-
bastião, Lote 15, Quadra 38, Novo Horizonte, Serra/ES – 

Decisão JAR n° 356/2014 mantendo a penalidade em sua 
totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) absten-
ção [CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela 
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manutenção da multa com seu reenquadramento ao valor 

10.001,00, e manutenção da obrigatoriedade de regulari-
zar a situação do licenciamento ambiental junto à SEMMA, 
reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando provi-
mento parcial ao recurso administrativo. Abstenção invo-
cada pelo Conselheiro por representar, neste Conselho, o 
segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 104/2015

46.778/2014 

JILMAR BARROS

 327/2014; Auto de Infração 
nº. 0306/13, por Disposição de resíduos sólidos em área 
de preservação permanente em desacordo com as normas 
ambientais à Rua Recife, nº. 304, Jardim Limoeiro, Serra/

Decisão JAR n° 029/2014 mantendo a penalidade em sua 
totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pelo cancelamento da multa com emis-
são de novo Auto de Infração em face do real infrator, 
reformando a Decisão da JAR e dando provimento integral 
ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 105/2015

25.077/2015 

CARLOS MESSIAS VALLE GAUDIO

 69.126/2014; Auto de Infra-
ção nº. 000281/2014, por Realizar parcelamento de solo 
em área alagadiça ou alagável, sem licença ambiental, as-
sim alterando o aspecto do local, ocorrido na R. Rio Grande 

10.001,00 (dez mil e um reais); Decisão JAR n° 077/2014 
mantendo a penalidade em sua totalidade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela redução da multa em 80%, com 
conversão do valor na execução de medidas de proteção 
e recuperação da área, com implantação de cercamento/
delimitação da área para evitar novas construções e pos-

-
ção, reformando parcialmente a Decisão da JAR e dando 
provimento parcial ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 106/2015

24.533/2015 

ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATE-
RIAIS RECICLÁVEIS DO MUNICÍPIO DA SERRA – RECU-
PERLIXO

 Solicitação de indicação de membro para com-
posição do plenário do COMDEMAS na vaga destinada ao 
segmento de ONGs

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pelo indeferimento do pleito nos termos 
da solicitação inicial, por entender que a instituição em 
tela não atende aos requisitos necessários para tal enqua-
dramento.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 107/2015

52.110/2015 

VALE S.A.

 85.334/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269168/2014, por Provocar poluição por derra-
mamento de substância oleosa, causando dano à Lagoa 

milhões, seiscentos e dois mil e trezentos reais); Decisão 
JAR n° 147/2015 mantendo a penalidade em sua totali-
dade

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por 12 (doze) votos favoráveis e 1 (uma) abstenção, pela 
manutenção da multa em sua totalidade, acompanhando 
a Decisão da JAR e negando provimento ao recurso admi-
nistrativo. Registre-se que o Conselheiro Rubem Antônio 
Piumbini invocou a abstenção por motivo de foro íntimo, 
nos termos do Regimento Interno do COMDEMAS.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 108/2015

20.681/2015 

ROMARILDO FAGUNDES

 88.634/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269170/2014, por Construir 07 tanques de peixe 
em Área de Preservação Permanente, desprovido de licen-
ciamento ambiental, em propriedade na estrada de Putiri, 
próximo à empresa Vitória Ambiental – Multa no valor de 

mantendo a penalidade em sua totalidade e exigindo a 
apresentação de um PRAD para recuperação da área

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela manutenção da multa em sua tota-
lidade e pela obrigatoriedade de apresentação e execução 
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de um PRAD na área intervinda, acompanhando a Decisão 
da JAR e negando provimento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 109/2015

43.532/2015 

TET ENGENHARIA IRRIGAÇÃO E SISTEMAS 
DE AUTOMAÇÃO LTDA EPP

 1604/2015; Auto de Infração 
nº. 000693/2015, por Realizar disposição de entulho (re-
síduos sólidos) contaminado com óleo em via pública de 
forma inadequada na esquina da R. Carcará em Novo Hori-

e um reais); Decisão JAR n° 234/2015 mantendo a pena-
lidade em sua totalidade com possibilidade de conversão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por unanimidade, pela manutenção da multa em 
sua totalidade, com possibilidade de conversão do valor 
em serviços de caráter ambient
acompanhando a Decisão da JAR e negando provimento ao 
recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 110/2015

42.167/2015 

ZANDER JOSÉ GINAID

 7022/2015; Auto de Infração 
nº. 001217/2015, por Realizar atividade de movimentação 
de terra, bem como aterro e terraplenagem, em Área de 
Preservação Permanente (APP), em lote localizado à Av. 
Atapuã, Manguinhos, Serra/ES – Embargo; Decisão JAR 
n° 128/2015 mantendo a penalidade e determinando a 
apresentação e execução de um PRAD para recuperação 
da APP intervinda

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela manutenção da penalidade e da 
obrigatoriedade de apresentação e execução de um PRAD 
para recuperação da APP intervinda, acompanhando a De-
cisão da JAR e negando provimento ao recurso adminis-
trativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 111/2015

42.169/2015 

ZANDER JOSÉ GINAID

 15.697/2015; Auto de Infra-
ção nº. 8269308/2015, por Dar início à operação de ati-
vidade (movimentação de terra) sem licenciamento junto 
à SEMMA; Alterar o aspecto de local especialmente prote-
gido por lei (movimentação de terra em APP), em razão 
de seu valor paisagístico, ecológico, sem autorização da 
autoridade competente, em lote localizado à Av. Atapuã, 

(oito mil e quinhentos reais); Decisão JAR n° 263/2015 
mantendo a penalidade em sua totalidade com possibili-
dade de conversão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por unanimidade, pela manutenção da multa em 
sua totalidade, com possibilidade de conversão do valor 

acompanhando a Decisão da JAR e negando provimento ao 
recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 112/2015

34.727/2015 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO – CESAN

 87.249/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269207/2014, por Lançar esgoto doméstico sem 
tratamento no solo, atingindo curso d'água (córrego Ve-
neer, um dos contribuintes da Lagoa Jacunem), alterando 
assim o aspecto de local especialmente protegido por lei, 
APA da Lagoa Jacunem, em 21/11/14, na rua conhecida 
como Rua do Brejo, atrás do Condomínio Itatiaia Aldeia 

cinquenta mil reais); Decisão JAR n° 220/2015 mantendo 
a penalidade em sua totalidade com possibilidade de con-
versão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção 
[CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela ma-
nutenção da multa em sua totalidade, com possibilidade 
de conversão do valor em serviços de caráter ambiental 

negando provimento ao recurso administrativo. Abstenção 
invocada pelo Conselheiro por representar, neste Conse-
lho, o segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 113/2015

34.725/2015 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO – CESAN

 89.530/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269218/2014, por Lançar esgoto doméstico no 
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solo, atingindo curso d'água (córregos contribuintes para 
a Lagoa Jacunem), alterando assim o aspecto de local es-
pecialmente protegido por lei, APA da Lagoa Jacunem, em 
27/11/14, Av. Região Sul, 668, Barcelona, na área de ser-

-
zentos e cinquenta mil reais); Decisão JAR n° 210/2015 
mantendo a penalidade em sua totalidade com possibili-
dade de conversão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção 
[CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela ma-
nutenção da multa em sua totalidade, com possibilidade 
de conversão do valor em serviços de caráter ambiental 

negando provimento ao recurso administrativo. Abstenção 
invocada pelo Conselheiro por representar, neste Conse-
lho, o segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 114/2015

34.381/2015 

COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SA-
NEAMENTO – CESAN

 87.275/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269209/2014, por Lançar esgoto doméstico sem 
tratamento no solo, atingindo curso d'água (Lagoa do Bal-
neário de Carapebus), alterando assim o aspecto de local 
especialmente protegido por lei, APP (Área de Preservação 
Permanente), em 21/11/14, na Av. Beira Mar do balneá-
rio de Carapebus, em frente à lanchonete Camping Coral 

cinquenta mil reais); Decisão JAR n° 221/2015 mantendo 
a penalidade em sua totalidade com possibilidade de con-
versão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da 
Ata, por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (uma) abstenção 
[CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS], pela ma-
nutenção da multa em sua totalidade, com possibilidade 
de conversão do valor em serviços de caráter ambiental 

negando provimento ao recurso administrativo. Abstenção 
invocada pelo Conselheiro por representar, neste Conse-
lho, o segmento da autuada.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 115/2015

34.731/2015 

EXPRESSO SERRANO LTDA

 82.564/2014; Auto de Infra-
ção nº. 000064/2014, por Dispor resíduos sólidos no solo 
sem tratamento adequado (plástico, isopor, garrafa PET e 

resíduos de capina) e por operar atividade potencialmente 
poluidora (manutenção, reparação, abastecimento e lava-
gem de veículos) sem a licença ambiental, à Rod. ES 010, 
s/n, Km 4,5, Jardim Limoeiro, Serra/ES – Multa no valor 

145/2015 mantendo a penalidade em sua totalidade com 
possibilidade de conversão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pelo reenquadramento da multa refe-
rente ao art. 116 do Decreto nº. 78/2000, para o valor 
correspondente a empresas de médio porte, e pela manu-
tenção do valor correspondente ao art. 38 do mesmo De-

possibilidade de conversão do valor em serviços de caráter 

JAR e dando provimento parcial ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 116/2015

37.429/2015 

ENSEADA COMERCIAL LTDA ME

 85.338/2014; Auto de In-
fração nº. 8269188/2014, por Disposição de pneus ao ar 
livre e resíduos no talude vizinho ao empreendimento, 
descumprindo assim as condicionante n. 15 e 05, respec-
tivamente, da LMO n. 05/2013; além do descumprimento 
das condicionantes administrativas n. 03, 04, 06 e 13 da 
LMO e operação de lavador de veículos sem licença am-

reais); Decisão JAR n° 073/2015 reduzindo a penalidade 
-

sibilidade de conversão

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela manutenção da multa nos termos 
da Decisão JAR nº. 073/2015, com possibilidade de con-

pela SEMMA, acompanhando a Decisão da JAR e negando 
provimento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 117/2015

40.111/2015 

REALMAR DISTRIBUIDORA LTDA

 93.256/2014; Auto de Infra-
ção nº. 8269247/2014, por emitir som acima dos padrões 
estabelecidos na legislação ambiental vigente e causar 

(hum mil e quinhentos reais); Decisão JAR n° 153/2015 
mantendo a multa em sua totalidade, com possibilidade 
de conversão
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 Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela manutenção da multa em sua tota-
lidade, acompanhando a Decisão da JAR e negando provi-
mento ao recurso administrativo.

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DA SERRA

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AM-
BIENTE DA SERRA

EXTRATO DE DELIBERAÇÕES DO COMDEMAS 

O Conselho Municipal de defesa do Meio Ambiente da Ser-
ra - COMDEMAS, em sua 168ª Reunião Ordinária, realiza-
da no dia 15 de dezembro de 2015, no Município de Serra/
ES, no uso das atribuições legais, deliberou nos seguintes 
termos:

DELIBERAÇÃO COMDEMAS Nº 118/2015

35.644/2015.

INVEST PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A.

 12.917/2015; Auto de In-
fração nº. 8269300/2015, por alterar o aspecto de local 
especialmente protegido por lei, em razão de seu valor 
paisagístico e ecológico em desacordo com a autorização 
da autoridade competente. Constatou-se a supressão de 
vegetação nativa além do permitido; construção de equi-
pamentos de lazer e aterro reduzindo a vegetação nativa e 
sem autorização. As intervenções em questão foram reali-
zadas em ZPA 01, 02 e principalmente a 03 que se refere 
à APA da Lagoa Jacuném, além da área estar inserida no 
Corredor Central da Mata Atlântica Duas Bocas/M.Álvaro; 
em 29/01/2015, na R 05, 725, Civit I – Multa no valor de 

JAR n° 154/2015 mantendo a multa em sua totalidade.

Visto e discutido o processo, acordam os Srs. 
Conselheiros em Sessão Plenária, na conformidade da Ata, 
por unanimidade, pela manutenção da multa em sua tota-
lidade e acompanhamento das ações impostas ao infrator 
para recuperar a área degradada, acompanhando a Decisão 
da JAR e negando provimento ao recurso administrativo. 

ANDREIA PEREIRA CARVALHO

Presidente do COMDEMAS

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO 2016
Publicação Nº 35372

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

n. 484/2016, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com a Banda Toquinho, 

7,90 (setenta e quatro mil, duzentos 
e dezessete, reais e noventa centavos), em favor da Em-
presa CIRCUITO MUSICAL LTDA-EPP.

Serra – ES, 15 de janeiro de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

 processo 
n. 1442/2016, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com Banda Máquina do 

da Empresa NOVA AÇÃO EVENTOS LTDA.

Serra – ES, 15 de janeiro de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

º 1446/2016, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com Banda Márcio Ga-

Empresa NOVA AÇÃO EVENTOS LTDA 

Serra – ES, 15 de janeiro de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO

n. º 480/2016, com fulcro no art. 25, III, da Lei 8.666/93, 
consolidada, considerando o parecer exarado pelo Douto 
Procurador Geral, objetivando a contratação de empresa 
para realização de show musical com Banda Biquini Cava-

e trinta e cinco reais e dezenove centavos)em favor da 
Empresa 74 ENTRETENIMENTO E MARKETING EIRELE.

Serra – ES, 15 de janeiro de 2016.

Ronaldo Endlich Schmitd Filho

Secretário Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer


