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177ª Reunião Plenária do COMDEMAS

Pauta dos trabalhos:

1. Verificação do Quórum e Abertura da sessão

2. Aprovação da ata da 176ª Reunião Plenária

3. Informes gerais 

4. Apreciação e Deliberação acerca do Parecer Final da Comissão de Avaliação do Plano de Manejo da

APA Estadual do Mestre Álvaro

5. Relato de Processos:

5.1. Processo n.º:  29542/2015 e apensos – Salvador Indústria e Comércio de Lajes.  Relator:  Eduardo

Shiramata – ASES.  Ementa:  Empresa autuada por dispor resíduos sólidos (entulho), a)ngindo a

Zona de Proteção Ambiental (ZPA 02) e no solo, conforme Lei Municipal nº 3820/12, art. 104, I, II

e III, alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei em desacordo com as

normas e licença ambiental. Auto de Infração nº. 8269572/2015, Multa no valor de R$ 60.002,00.

Impugnação  solicita  cancelamento  do  Auto  de  Infração,  alegando  que  a  empresa  )nha

autorização para a a)vidade, que a área não é ZPA, que o material depositado não é perigoso,

que  a  disposição  do  material  foi  realizada  no  início  da  implantação  da  empresa  há

aproximadamente  sete  anos,  que  a  empresa  se  propõe  a  estabilizar  o  talude  para  evitar

carreamento do material para recursos hídricos. Decisão JAR nº. 582/2015, mantendo a multa em

sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e indica que a área se encontra

em  Zona  Especial  pelo  PDM,  não  sendo  ZPA,  e  requer  a  nulidade  da  autuação.  Não  sendo

concedida a nulidade, requer a redução da multa em 90% visto que o material foi re)rado, era

Classe II B – inerte, não houve degradação, não houve dano e não há necessidade de reparar

nada.

5.2. Processo n.º:  29550/2015 e apensos – Salvador Indústria e Comércio de Lajes.  Relator:  Eduardo

Shiramata – ASES.  Ementa:  Foi embargada a disposição de resíduo sólido (entulho), a)ngindo a

Zona de Proteção Ambiental (ZPA 02) e no solo, conforme Lei Municipal nº 3820/12, art. 104, I, II

e III, alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei em desacordo com as

normas e licença ambiental. Auto de Infração nº. 8269573/2015, Embargo. Impugnação solicita

cancelamento do Auto de Infração, alegando que a empresa )nha autorização para a a)vidade,

que a área não é ZPA, que o material depositado não é perigoso, que a disposição do material foi

realizada no início da implantação da empresa há aproximadamente sete anos, que a empresa se

propõe a estabilizar o talude para evitar carreamento do material para recursos hídricos. Decisão

JAR nº. 583/2015, mantendo o Embargo. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e

requer a nulidade da autuação.

5.3. Processo n.º:  29559/2015 e apensos – Giliard Mendes Miranda.  Relator:  Eduardo Shiramata –

ASES. Ementa: Autuado por emi)r som irregularmente em via pública por meio de equipamentos

produtores de ruídos instalados no veículo de placas MTP 7771, causando incômodo à população.

O fato ocorreu às 17h41 na Av. Getulio Vargas, no bairro Centro, Serra Sede, em frente a Estátua

do Chico Prego. Auto de Infração nº. 001177/2015, Multa no valor de R$ 2.000,00. Impugnação

solicita cancelamento da multa e alega que não houve total iden)ficação do veículo na autuação;

que não houve indicação de testemunhas ou qualquer chamada ou reclamação registrada; que
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não teve conhecimento de ter sido u)lizado aparelho para aferir medição de som excessivo; que

não consta assinatura do proprietário do veículo no auto; que o bairro é Maria Níobe, e não Vista

da Serra;  e que em momento algum foi abordado, no)ficado ou adver)do pelo agente fiscal.

Decisão JAR nº. 595/2015, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os

termos da defesa e requer o cancelamento da multa.

5.4. Processo n.º: 16988/2016 e apensos – Sindicato dos Empregados do Comércio no Estado. Relator:

Francisco Alfredo Lobo Junger – CREA/ES. Ementa: Em vistoria fiscal no dia 11/03/2016 por volta

de 10h23,  foi  constatada  a  realização de a)vidade de aterro e terraplenagem a)ngindo área

caracterizada  como  Zona  de  Proteção  Ambiental  01  e  02,  a  disposição  irregular  de  resíduos

sólidos no solo e ainda a alteração do aspecto de local especialmente protegido por lei (ZPA 01 e

02); não foi apresentada a licença ambiental para as a)vidades; ocorrida à Rua Recife, (an)ga Rua

XE) em Jardim Limoeiro.  Auto de Infração nº.  8269870/2016,  Multa  o valor de R$ 54.003,00.

Impugnação solicita cancelamento da multa, subs)tuindo-a pelo PRAD, alegando que requereu

em 01/09/2015 Consulta ao PDM para novo Alvará de Funcionamento para verificar a viabilidade

de  construção  de  um  condomínio  no  local  e  em  07/03/2016  recebeu  a  no)ficação  nº.

02875/2016 determinando a apresentação de um PRAD no prazo de 30 dias conforme Parecer

Técnico SEMMA/DRN nº. 962/2015,  Processo nº. 52017/2015,  pois a área estaria  inserida em

ZPA;  que não  estava  realizando  aterro  e  terraplenagem,  mas  sim  a  limpeza  do terreno  para

atender à No)ficação; que o local já possuía resíduos depositados, considerando que a área foi

adquirida recentemente e já estavam compactados no solo; que após a No)ficação o Sindicato

realizou ações para inibir o depósito ilegal por terceiros; que se compromete a executar o PRAD;

Decisão JAR nº. 136/2016, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os

termos da defesa e requer o cancelamento da multa, sua subs)tuição pela obrigação de executar

o PRAD, além da liberação, por meio de Autorização, para que o Sindicato realize a limpeza do

terreno.

5.5. Processo n.º: 16312/2016 e apensos – Sindicato dos Empregados do Comércio no Estado. Relator:

Francisco Alfredo Lobo Junger – CREA/ES. Ementa:  Realizar a)vidade de aterro e terraplenagem

sem  autorização  ambiental/LMI  em  área  com  caracterís)cas  ambientais,  à  Rua  XD,  Jardim

Limoeiro,  próximo  ao  Condomínio  Residencial  da  MRV em  11/03/2016.  Auto  de  Infração  nº.

000095/2016,  Embargo/Interdição.  Impugnação  solicita  cancelamento  do  Auto,  alegando  que

requereu em 01/09/2015 Consulta ao PDM para novo Alvará de Funcionamento para verificar a

viabilidade de construção de um condomínio no local e em 07/03/2016 recebeu a no)ficação nº.

02875/2016 determinando a apresentação de um PRAD no prazo de 30 dias conforme Parecer

Técnico SEMMA/DRN nº. 962/2015,  Processo nº. 52017/2015,  pois a área estaria  inserida em

ZPA;  que não  estava  realizando  aterro  e  terraplenagem,  mas  sim  a  limpeza  do terreno  para

atender à No)ficação; que o local já possuía resíduos depositados, considerando que a área foi

adquirida recentemente e já estavam compactados no solo; que após a No)ficação o Sindicado

realizou ações para inibir o depósito ilegal por terceiros; que se compromete a executar o PRAD, e

requer  a  conversão  do  Embargo  nessa  exigência.  Decisão  JAR  nº.  119/2016,  mantendo  a

penalidade.  O recurso  apresentado  reitera  os termos  da defesa  e  requer o  cancelamento  do

Embargo ou sua conversão na obrigação de executar o PRAD, além da liberação, por meio de

Autorização, para que o Sindicato realize a limpeza do terreno.

5.6. Processo n.º:  18253/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental.  Relator:

Célia  Regina  Nascimento  Recco  –  SESA.  Ementa:  No dia  19/03/2016  por  volta  de  15h30,  foi
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constatado vazamento de esgoto domés)co de um PV situado na Av. Alpheu Ribeiro em frente a

Padaria  Central  no bairro Carapina,  sendo carreado para a rede pluvial.  Auto de Infração  nº.

8269872/2016,  Multa  no  valor  de  R$  10.001,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  do Auto,

alegando que a Concessionária executa as a)vidades de saneamento em decorrência de uma PPP

ajustada com a Cesan e,  dentre suas obrigações sobressai  a de manutenir  redes  e ramais de

esgoto;  que  para  a  desobstrução  de  redes  e  ramais  tem  o  prazo  máximo  de 24  horas  para

atendimento  dos  chamados;  que  após  ciência  da  situação,  agiu  imediatamente,  cessando  o

problema;  que não  foi  evidenciado  o  dano  ambiental  causado  pela  ocorrência,  devendo  ser

aplicados os princípios da insignificância e da razoabilidade. Decisão JAR nº. 114/2016, mantendo

a  multa  em  sua  totalidade.  O  recurso  apresentado  reitera  os  termos  da  defesa  e  requer  o

cancelamento da multa.

5.7. Processo n.º:  12702/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental.  Relator:

Célia  Regina  Nascimento  Recco  –  SESA.  Ementa:  No dia  25/02/2016  por  volta  de  10h15,  foi

constatada a disposição inadequada de resíduos sólidos causadores de degradação ambiental no

solo (resíduo proveniente das obras de manutenção da rede coletora de esgoto), desprovido de

licenciamento ambiental, registrado na área da EEEB de Cidade Con)nental. Auto de Infração nº.

8269848/2016,  Multa  no  valor  de  R$  15.002,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  do Auto,

alegando que a Concessionária não recebeu relatório de vistoria ou qualquer outro documento

que comprovasse  o  alegado;  que o fato ocorreu nos limites  de uma EEEB desa)vada,  sendo,

portanto,  os  limites  operacionais  da  concessionária,  e  que  os  resíduos  observados  são  de

construção  civil,  não  se  enquadrando  como  perigosos;  que  não  foi  demonstrado  qualquer

comprome)mento  de  corpos  hídricos  ou  APPs,  não  havendo  prejuízo  ambiental  ou  à  saúde

humana;  que  a  própria  a)vidade,  pela  norma  municipal,  é  considerada  de  baixo  potencial

poluidor;  e  que  da  a)vidade  não  ocorreu  qualquer  degradação.  Decisão  JAR  nº.  112/2016,

mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer

o cancelamento da multa.

5.8. Processo  n.º:  16316/2016  e  apensos  –  MRV  Engenharia  e  Par)cipações  SA.  Relator:  Márcio

Caniçali –  SEDU.  Ementa:  Dar início à instalação de a)vidade ou empreendimento potencial ou

efe)vamente  poluidor  (Condomínio  Residencial),  desprovido  de  LMI,  ocorrido  à  Rua  XD,  s/n,

Jardim  Limoeiro.  Auto  de  Infração  nº.  8269855/2016,  Multa  no  valor  de  R$  10.002,00.

Impugnação solicita cancelamento ou redução da multa, alegando que a fiscalização descreveu a

infração de forma genérica, não atendendo aos pressupostos legais e cerceando a ampla defesa e

o  contraditório;  que  desde  Setembro  de  2015  requereu  licenciamento  ambiental  (Proc.  nº.

37958/2015), tendo recebido o Auto posteriormente à obtenção da LMR; que à época da emissão

do Auto a empresa já possuía Licença de Construção do Muro, Alvará de Obra e Licença de Corte

de  Árvores.  Decisão  JAR  nº.  132/2016,  mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  O  recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento ou a redução da multa.

5.9. Processo n.º:  18251/2016 e apensos – Hor)fácil Indústria e Comércio LTDA EPP.  Relator:  Márcio

Caniçali –  SEDU.  Ementa:  Lançar esgoto domés)co em área pública, sendo carreado para rede

pluvial e operar sem licença ambiental; à Rod. Norte Sul, em frente a CESAN e ao lado da Escola

Aristóbulo  Barbosa.  Auto  de  Infração  nº.  002835/2016,  Multa  no  valor  de  R$  4.002,00.

Impugnação solicita cancelamento da multa, alegando que houve erro na compreensão dos fatos,

pois os efluentes na via pública em momento algum foram lançados diretamente pela empresa,

que  possui  rede interna  de  escoamento  dos  efluentes  interligada  a  uma caixa  sifonada  para
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contenção e recolhimento de resíduos sólidos; que dessa caixa os despejos seguem para a caixa

coletora de esgotos; que o péssimo estado de conservação das caixas coletoras de esgoto acabou

inviabilizando a correta des)nação dos efluentes domés)cos; que a falha é da concessionária de

saneamento  e  de  serviços  públicos.  Decisão  JAR  nº.  117/2016,  mantendo  a  multa  em  sua

totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa.

5.10. Processo n.º:  18248/2016 e apensos – Hor)fácil Indústria e Comércio LTDA EPP Relator:  Márcio

Caniçali –  SEDU.  Ementa:  Lançar esgoto domés)co em área pública, sendo carreado para rede

pluvial e operar sem licença ambiental; à Rod. Norte Sul, em frente a CESAN e ao lado da Escola

Aristóbulo Barbosa. Auto de Infração nº. 002834/2016, Embargo/Interdição. Impugnação solicita

cancelamento da multa, alegando que houve erro na compreensão dos fatos, pois os efluentes na

via  pública  em  momento  algum foram  lançados  diretamente  pela  empresa,  que  possui  rede

interna  de  escoamento  dos  efluentes  interligada  a  uma  caixa  sifonada  para  contenção  e

recolhimento de resíduos sólidos; que dessa caixa os despejos seguem para a caixa coletora de

esgotos;  que  o  péssimo  estado  de  conservação  das  caixas  coletoras  de  esgoto  acabou

inviabilizando a correta des)nação dos efluentes domés)cos; que a falha é da concessionária de

saneamento e de serviços públicos. Decisão JAR nº. 116/2016, mantendo a penalidade. O recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação da penalidade. 

5.11. Processo n.º:  61756/2015 e apensos – Farmácia e Drogaria Avenida.  Relator:  Josebel Bap)sta –

Serviços Públicos.  Ementa:  U)lizar  equipamento amplificado (caixa de som)  direcionado  à via

pública, causando incômodo à população, mesmo após ter sido embargado (Auto de Infração nº.

000370/2014, con)do no Processo nº. 73481/2014). Auto de Infração nº. 002818/2015, Multa no

valor de R$ 2.001,00. Impugnação solicita cancelamento da multa e devolução do equipamento

do som, alegando que o som não estava acima dos limites permi)dos pela legislação, não houve

registro de queixa ou incômodo, a caixa de som estava dentro do estabelecimento, os agentes

fiscais  não realizaram a medição do som emi)do e que a autuação e a apreensão foram atos

abusivos e desnecessários.  Decisão JAR nº. 628/2015, mantendo a multa em sua totalidade. O

recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação do auto de infração. Quanto

à  devolução  do  som  apreendido,  a  situação  está  sendo  tratada  no  âmbito  do  Processo  nº.

61757/2015.

5.12. Processo n.º:  61757/2015 e apensos – Farmácia e Drogaria Avenida  Relator:  Josebel Bap)sta –

Serviços  Públicos.  Ementa:  U)lização  de  01  caixa  de  som  na  veiculação  de  propaganda

direcionada à via pública, à Rua Getúlio Vargas, nº. 150, Centro, Serra/ES. Auto de Apreensão nº.

0652/15  informando o recolhimento  do bem. Impugnação  solicita  cancelamento  do Auto e a

devolução do bem, alegando que o som não estava acima dos limites permi)dos pela legislação

ambiental;  que  não  houve  registro  de  queixa  ou  reclamação;  que  a  caixa  estava  dentro  do

estabelecimento; que os fiscais não realizaram a medição dos níveis de pressão sonora; que o

som  emi)do  dentro  do  estabelecimento  era  de  cunho  informa)vo  aos  clientes  do

estabelecimento  e  estava  sendo  realizado  por  um  funcionário  da  loja;  que  a  apreensão  dos

equipamentos se deu de forma desnecessária e sem qualquer embasamento legal, com abuso de

autoridade. Decisão JAR nº. 627/2015, mantendo a penalidade, por se caracterizar a reincidência

específica. O recurso apresentado reitera os termos da defesa.

5.13. Processo  n.º:  30269/2015  e  apensos  –  Evander  Costa  Venturini.  Relator:  Josebel  Bap)sta –

Serviços  Públicos.  Ementa:  Realizar  o  corte  de  duas  árvores  da  espécie  Ficus  sp. que  se

encontravam  na  Av.  Colares  Junior,  no  bairro  Vila  Nova  de  Colares.  Auto  de  Infração  nº.
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000432/2015,  Multa  no  valor  de  R$  1.000,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  do  Auto,

alegando que a diretoria da associação de moradores entendeu que deveria cortar as árvores,

pois  estavam  fazendo  muita  sombra  e  deixando  o  local  escuro  e  inseguro  para  todos  os

moradores;  que as árvores  não foram podadas  e as  raízes  estavam  em desnível  com o solo,

causando rachaduras nas calçadas e invadindo a rede de esgoto sanitário; que a árvore cortada é

proibida em área pública e sugere ao Secretário que encaminhe à Câmara Municipal da Serra uma

lista das espécies de árvores proibidas para plantar tanto em área pública como privada. Decisão

JAR nº. 505/2015, mantendo a multa em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos

da defesa, acrescenta que o autuado não efetuou o corte das árvores, mas somente sua poda, e

que posteriormente a própria Prefeitura foi até o local e fez o corte dessas e de outras árvores

que lá se encontravam para construir uma praça pública. Requer o cancelamento da multa ou sua

conversão em serviços ambientais.

5.14. Processo n.º: 57912/2015 e apensos – Locguel Locadora de Equipamentos para Construção LTDA.

Relator:  Alessandro Montenegro Bayer  – SEPLAE.  Ementa:  Dar início a operação de a)vidade

potencial e efe)vamente poluidora sem licenciamento Ambiental e deixar de atender No)ficação

para realizar processo de licenciamento ambiental. Auto de Infração nº. 8269709/2015, Multa no

valor de R$ 7.002,00. Impugnação solicita anulação do Auto de Infração, alegando que o pedido

de licença  foi  protocolado  por  meio  do Processo  nº.  43996/2015,  tendo,  no  entanto,  o  DFA

comprovado não se tratar de processo de licenciamento. Decisão JAR nº. 612/2015, mantendo o

Auto de Infração em sua totalidade. O recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer o

cancelamento da multa.

5.15. Processo n.º: 13457/2016 e apensos – Uressera Comércio e Gerenciamento de Resíduos LTDA ME.

Relator: Alessandro Montenegro Bayer – SEPLAE. Ementa: Descumprir condicionantes (nº. 02, 03,

04, 07 e 19) da LMO nº. 002/2014, causando prejuízo à qualidade ambiental. Auto de Infração nº.

8269851/2016 (emi)do em 02/03/2016),  Multa no valor de R$ 10.001,00. Impugnação solicita

anulação da multa e alega que as condicionantes nº. 02 e 0 teriam sido cumpridas e protocoladas

na  SEMMA  em  29/10/2015;  que  para  execução  da  condicionante  07  aguarda  aprovação  da

SEMMA; que as condicionantes nº. 03, 04 e 19 foram cumpridas, sendo o relatório apresentado

na  SEMMA  em  03/03/2016;  que  a  limpeza  da  fossa  ocorreu  em  14/05/2015  atendendo  a

condicionante nº. 03; que a coleta sele)va já foi implantada, e que em 12/01/2016 ocorreu um

programa de treinamento com a equipe responsável pela coleta, cumprindo a condicionante nº.

04; que a condicionante nº. 19 foi cumprida visto que enviou à SEMMA oVcio em 03/03/2016.

Segundo o Relatório Fiscal,  a empresa foi  No)ficada em 11/01/2016 a apresentar relatório de

cumprimento das condicionantes da LMO e não atendeu; e em 21/01/2016 o DCA indicou não

cumprimento  de  pendências  relacionadas  no  Of.  SEMMA/DCA nº.  540/2015.  Decisão  JAR nº.

097/2016, mantendo a multa em sua totalidade, visto que o cumprimento das obrigações se deu

apenas após a multa, em desobediência à No)ficação prévia. O recurso apresentado reitera os

termos da defesa e requer a anulação da multa.

5.16. Processo n.º: 6941/2016 e apensos – J. Murilo Empreendimentos Imobiliários. Relator: Alessandro

Montenegro  Bayer  –  SEPLAE.  Ementa:  Descumprir  condicionante  de  licenciamento  ambiental

causando prejuízo à qualidade ambiental  e proceder à queima ao ar livre de resíduos sólidos.

Infrações constatadas em 06/01/2016, às 14h35, à Rod. ES 010, s/n, km 21+640 a 23+240, Nova

Almeida.  Auto  de  Infração  nº.  8269834/2016,  Multa  no  valor  de  R$  15.002,00.  Impugnação

solicita cancelamento da multa, redução em 80% ou conversão, e alega que o agente fiscal não
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caracterizou o ilícito, a condicionante descumprida sequer foi indicada, que a queima de resíduos

em sua  área  ocorreu  por  incêndio  criminoso,  conforme  BO nº.  27257466,  e  que não  houve

qualquer solicitação prévia do Município para viabilizar sua adequação. Decisão JAR nº. 046/2016,

mantendo a multa em sua totalidade, facultada a conversão. O recurso apresentado reitera os

termos da defesa e requer a nulidade da multa, sua redução em 80% e/ou a conversão da multa.

5.17. Processo n.º: 68746/2015 e apensos – Condomínio Via Laranjeiras. Relator: Iberê Sassi – Ins)tuto

Goiamum. Ementa: Foi constatado em 11/11/2015 por volta de 09:50 o lançamento de efluente

sanitário  na  rede pluvial  sendo  carreado  para  Área  de  Preservação  Permanente  (afluente  da

Lagoa Maringá); empreendimento ainda não possui a Licença Municipal de Operação. Auto de

Infração nº. 8269790/2015, Multa no valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita cancelamento

do Auto  de  Infração,  alegando  que teve  sua  Licença  de Instalação  expedida  em 24/11/2011,

sendo  a  construtora  a  responsável  pelo  procedimento  e  requer  uma  nova  oportunidade  de

regularização;  que  não  possui  recursos  para  honrar  o  pagamento  da  multa;  que  tem  total

interesse  em  atender  as  determinações  do  Município  mediante  ampliação  do  prazo  de

regularização. Decisão JAR nº.  041/2016,  mantendo a multa referente ao art.  116 do Decreto

Municipal nº. 78/2000, exclusivamente pela ausência de LMO, e determinando a comprovação de

adequação  do  lançamento  de  efluentes  sanitários.  O  recurso  apresentado  informa  que  o

Condomínio efetuou nova consulta à CESAN acerca da interligação de efluentes à rede coletora,

tendo ob)do como resposta a inexistência de rede no local, assim não devendo prosperar a multa

aplicada. Requer o cancelamento da multa.

5.18. Processo n.º: 68747/2015 e apensos – Condomínio do EdiVcio Happy Days Manguinhos. Relator:

Iberê Sassi  – Ins)tuto Goiamum.  Ementa:  Foi constatado em 11/11/15, por volta de 09:10, o

lançamento  de  efluente  sanitário  na  rede  pluvial  sendo  carreado  para  Área  de  Preservação

Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá),  alterando  assim  o  aspecto  de  local  especialmente

protegido por lei; empreendimento não possui LMO. Auto de Infração nº. 8269787/2015, Multa

no valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a autuação

não atende aos princípios da razoabilidade e da legalidade; que o síndico não estava presente a

nenhuma das vistorias realizadas; que não faz sen)do licenciar uma ETE se o próprio Município

determinou sua desa)vação e interligação em rede pública de coleta. Decisão JAR nº. 040/2016,

cancelando as infrações rela)vas ao art. 12, I, do Decreto Municipal nº. 5575/15 e art. 109, II,

Grupo X, do Decreto Municipal nº. 78/2000, permanecendo a infração rela)va ao art. 116, III,

Grupo VII  do Decreto  Municipal  nº.  78/2000 (R$ 5.001,00).  O recurso apresentado reitera  os

termos da defesa, mas não comprova a regularização do licenciamento do condomínio. Requer a

anulação do Auto, porém não traz argumentos acerca da infração rela)va ao art. 116 do Decreto

Municipal nº. 78/2000.

5.19. Processo n.º: 68750/2015 e apensos – Villagio Manguinhos Condomínio Porto Fino Relator: Iberê

Sassi  –  Ins)tuto  Goiamum.  Ementa:  Foi  constatado  em  11/11/15,  por  volta  de  09:20,  o

lançamento  de  efluente  sanitário  na  rede  pluvial  sendo  carreado  para  Área  de  Preservação

Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá),  alterando  assim  o  aspecto  de  local  especialmente

protegido por lei; empreendimento não possui LMO. Auto de Infração nº. 8269788/2015, Multa

no valor de R$ 63.002,00. Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que a autuação

não atende aos princípios da razoabilidade e da legalidade; que o síndico não estava presente a

nenhuma das vistorias realizadas; que não faz sen)do licenciar uma ETE se o próprio Município

determinou sua desa)vação e interligação em rede pública de coleta. Decisão JAR nº. 043/2016,
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cancelando as infrações rela)vas ao art. 12, I, do Decreto Municipal nº. 5575/15 e art. 109, II,

Grupo X, do Decreto Municipal nº. 78/2000, permanecendo a infração rela)va ao art. 116, III,

Grupo VII  do Decreto  Municipal  nº.  78/2000 (R$ 5.001,00).  O recurso apresentado reitera  os

termos da defesa, mas não comprova a regularização do licenciamento do condomínio. Requer a

anulação do Auto e o cancelamento da infração rela)va ao art. 116 do Decreto Municipal nº.

78/2000, por não ser a recorrente o responsável por cumprir tal exigência; que seja no)ficada a

empresa construtora a apresentar a LMO; que seja a multa reduzida.

5.20. Processo n.º:  68748/2015 e apensos – Villagio Manguinhos Portal  05 do Condomínio AMALFI.

Relator:  Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS.  Ementa:  Foi constatado em 11/11/15, por

volta de 09:00, o lançamento de efluente sanitário na rede pluvial sendo carreado para Área de

Preservação  Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá),  alterando  assim  o  aspecto  de  local

especialmente  protegido  por  lei;  empreendimento  não  possui  LMO.  Auto  de  Infração  nº.

8269786/2015,  Multa  no  valor  de  R$  63.002,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  do Auto,

alegando  que a  autuação não atende aos princípios da razoabilidade e da legalidade;  que o

síndico não estava presente a nenhuma das vistorias realizadas; que não faz sen)do licenciar uma

ETE se o próprio Município determinou sua desa)vação e interligação em rede pública de coleta.

Decisão JAR nº. 039/2016, cancelando as infrações rela)vas ao art. 12, I, do Decreto Municipal nº.

5575/15 e art.  109, II,  Grupo X, do Decreto Municipal nº.  78/2000,  permanecendo a infração

rela)va ao art.  116, III,  Grupo VII  do Decreto Municipal nº.  78/2000 (R$ 5.001,00).  O recurso

apresentado reitera os termos da defesa, mas não comprova a regularização do licenciamento do

condomínio. Requer a anulação do Auto e o cancelamento da infração rela)va ao art. 116 do

Decreto Municipal nº. 78/2000.

5.21. Processo  n.º:  68749/2015  e  apensos  –  Condomínio  Villagio  Manguinhos  San  Remo.  Relator:

Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS.  Ementa:  Foi constatado em 11/11/15, por volta de

09:30,  o  lançamento  de  efluente  sanitário  na  rede  pluvial  sendo  carreado  para  Área  de

Preservação  Permanente  (afluente  da  Lagoa  Maringá),  alterando  assim  o  aspecto  de  local

especialmente  protegido  por  lei;  empreendimento  não  possui  LMO.  Auto  de  Infração  nº.

8269789/2015,  Multa  no  valor  de  R$  63.002,00.  Impugnação  solicita  cancelamento  do Auto,

alegando  que a  autuação não atende aos princípios da razoabilidade e da legalidade;  que o

síndico não estava presente a nenhuma das vistorias realizadas; que não faz sen)do licenciar uma

ETE se o próprio Município determinou sua desa)vação e interligação em rede pública de coleta.

Decisão JAR nº. 042/2016, cancelando as infrações rela)vas ao art. 12, I, do Decreto Municipal nº.

5575/15 e art.  109, II,  Grupo X, do Decreto Municipal nº.  78/2000,  permanecendo a infração

rela)va ao art.  116, III,  Grupo VII  do Decreto Municipal nº.  78/2000 (R$ 5.001,00).  O recurso

apresentado reitera os termos da defesa, mas não comprova a regularização do licenciamento do

condomínio. Requer o cancelamento da infração e do auto.

5.22. Processo n.º:  69494/2015 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental.  Relator:

Guilherme Ribeiro de Souza Lima – FAMS.  Ementa:  Em 08/10/2015  às 11h04 foi constatado na

rua conhecida como rua do Brejo, em Taquara I, o lançamento de esgoto domés)co no solo sem

tratamento adequado, sendo carreado para a canaleta de drenagem da rede pluvial, alterando

assim o aspecto de local  especialmente protegido por lei  (Córrego Veneer),  sendo o efluente

proveniente  da  caixa  coletora  da  Cesan  que  estava  transbordando.  Auto  de  Infração  nº.

8269782/2015, Multa no valor de R$ 60.002,00. Impugnação solicita cancelamento da multa, sua

conversão ou redução em 80%, e alega que a autuada não recebeu o relatório de vistoria  da
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SEMMA; que está evidenciado no próprio relatório fiscal a interferência dos moradores da região,

que desviaram o efluente da caixa coletora da Cesan; que a par)r do momento em que tomou

conhecimento da ocorrência, deslocou uma equipe para o local e fez a desobstrução da rede e a

reparação do sistema, tendo encontrado até mesmo restos de telhas coloniais na rede coletora,

colocada  por  moradores  da  região;  que  o  Córrego  Veneer  já  apresenta  aspecto  totalmente

alterado, não sendo influenciado pelo ocorrido; que o Município não disponibiliza rede coletora

de  esgoto  em  sua  totalidade,  não  havendo  rede  nos  bairros  Taquara  I  e  II;  que  não  foi

comprovada  de  forma  alguma  o  comprome)mento  aos  recursos  naturais  que  o  fato  teria

ocasionado.  Decisão  JAR  nº.  012/2016,  mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  O  recurso

apresentado reitera os termos da defesa e requer o cancelamento da multa, sua redução para R$

2.800,00 e/ou a conversão da multa.

5.23. Processo n.º:  39680/2015 e apensos – Ônix Construçôes.  Relator:  Priscila Letro Caldeira Vieira –

SEMMA. Ementa: Disposição de resíduos sólidos (argila de obra de contenção e estabilização de

talude) e aterro de área de aproximadamente 700 m², em Zona de Proteção Ambiental – Área de

Preservação  Permanente,  constatado em 17/06/2015  ao lado da Av  Montanha,  s/n,  Bloco  A,

Planalto  Serrano.  Auto  de  Infração  nº.  8269643/2015,  Multa  no  valor  de  R$  50.001,00.

Impugnação solicita cancelamento da multa, alegando que o auto deveria ter sido precedido de

processo administra)vo e laudo técnico que demonstrassem os danos ambientais imputados à

empresa; que a empresa venceu licitação realizada pela Prefeitura, que não indicou no projeto

execu)vo o local específico para o bota-fora do material proveniente das escavações do talude;

que teve que u)lizar o local  da autuação por ser  o mais próximo à obra,  e por já ser a área

u)lizada por outra empresa de engenharia como bota-fora de obras de saneamento no bairro;

que  o  local  seria  apenas  um  depósito  temporário  do  material.  Decisão  JAR  nº.  638/2015,

mantendo  a  multa  em  sua  totalidade.  Recurso  reitera  os  termos  da  defesa  e  requer  o

cancelamento da multa.

5.24. Processo n.º:  15949/2016 e apensos – Concessionária de Saneamento Serra Ambiental  Relator:

Priscila  Letro  Caldeira  Vieira  –  SEMMA.  Ementa:  Foi  constatado  o  lançamento  de  esgoto

domés)co no solo sendo carreado para Zona de Proteção Ambiental (cinturão verde) e para a

lagoa de Maringá,  alterando assim o aspecto de local especialmente protegido por lei.  O fato

ocorreu no final da rua Olivença, no bairro Morada de Laranjeiras, denunciado em 03/01/2016 e

constatado em 29/01/2016 às 09h20. Auto de Infração nº. 8269859/2016, Multa no valor de R$

125.000,00.  Impugnação solicita cancelamento do Auto, alegando que mesmo que porventura

)vesse ocorrido carreamento de esgoto para o solo, sob hipótese alguma causou intervenção ou

ocasionou danos ao cinturão verde, e que um problema pontual como esse não tem a capacidade

de alterar o aspecto do cinturão; que não restou comprovada a alteração da higidez do ambiente.

Decisão JAR nº. 113/2016, reenquadrando a multa no valor mínimo dos art. 22 e 109, totalizando

R$ 60.002,00, por não restar comprovada a jus)fica)va para enquadramento no valor máximo. O

recurso apresentado reitera os termos da defesa e requer a anulação da multa.

6. Distribuição de processos para relato na 178ª Reunião Plenária 

7. Encerramento
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