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INSTRUÇÃO DE SERVIÇO N.º
0184-P DE 21 DE MARÇO 2013
O DI RETOR PR ESIDENT E DO
INSTITUTO DE ATENDIMENTO
SOCIOEDUCATIVO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 10,
inciso VII do Decreto nº 1.583-R,
de 18/11/2005;
R E S O L V E:
DESIGNAR a servido r a Alcio ne
Potratz para responder pelo expediente da Assessoria Jurídica, sem
prejuízos de suas funções no período de férias do titular de 14/02/
2013 a 01/03/2013.
Vitó ria (ES), 21 de Março de 2013.
Leonardo Grobberio Pinheiro
Diretor Presidente
Protocolo 24462

SECRETARIA DE ESTADO
DE MEIO AMBIENTE
E RECURSOS HÍDRICOS
- SEAMA RETIFICAÇÃO
Na PORTARIA Nº 07-R, publicado no Diário Oficial do Estado do
Espírito Santo (DIO-ES) em 20 de
Março de 2013, às fls. 28,
ONDE SE LÊ:
4.4.90.52.00
LEIA-SE:
4.4.50.52.00
Cariacica, 21 de Março de 2013
PATRÍCIA GOMES SALOMÃO
Secretária de Estado de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
Protocolo 23993

Instituto Estadual de Meio
Ambiente e Recursos
Hídricos - IEMA DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Técnico do Iema, no uso
de suas atribuiçõ es legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o interessado BARBOSA E ACIPRESTE
LTDA - ME, CNPJ 03.233.406/000102, pelo não recebimento de correspondências, da emissão do OF/
Nº 17 86/ 13 /IE MA /GC A/ SL, p o r
meio do processo nº 29211859,
notificando o não cumprimento das
co ndicio nantes 4, 10 e 11 da Licença de Operação nº. 006/08. O
protocolo nº 21.814/12 não atende às exigências contidas nestas
condicio nantes e não contém as
justificativas pertinentes para tal.
Fica determinado o prazo de 30
(trinta) dias para regulariz ação
da situação e aplicada a penalidade de advertência nos termos do
Artigo 8º, I, e do Artigo 11 da Lei
Estadual 7058/2002, sendo que o
não cumprimento do prazo acima
estabelecido acarretará na aplica-

ção das demais penalidades prevista em Lei. Co nsiderando que a
eficácia da Licença se co ndiciona
ao estrito cumprimento das co ndicio nantes estabelecidas em seu
verso, fica essa empresa ciente de
que poderá ser determinada a suspensão o u cassação da Licença
conforme previsto no art. 17 e 18
da Lei Estadual 7.058/2002.
O interessado poderá obter vistas
ao referido processo no Balcão de
Atendimento Técnico do Iema, no
endereço Ro dovia BR 262, Km 0,
Po rto Velho, Jardim América, C ariacica/ES.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
TARCÍSIO JOSÉ FOEGER
Direto r Técnico do IEMA
Protocolo 24003
________________________________
DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Técnico do Iema, no uso
de suas atribuiçõ es legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o interes sado ANTEN OR PA SSARE LLE
AMBROSIM, CPF 903.943.647-91,
pelo não recebimento de co rrespo ndências, da emissão do OF/
Nº6475/12/IEMA/GCA/SL, de 17/
10/2012, que solicita manifestação
do empreendedor quanto ao interesse em dar continuidade ao proce ss o d e lic encia me nto nº.
28301501 face à ausência de justificativas e estudo técnico adequados à atividade pretendida. C aso
não haja manifestação do interessado no prazo de 3 0 (trinta)
dias, a contar da data de publicação deste edital, o referido pro cesso será arquivado.
O interessado poderá obter vistas
ao referido processo no Balcão de
Atendimento Técnico do Iema, no
endereço Ro dovia BR 262, Km 0,
Po rto Velho, Jardim América, C ariacica/ES.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
TARCÍSIO JOSÉ FOEGER
Direto r Técnico do IEMA
Protocolo 24008
________________________________
DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Técnico do Iema, no uso
de suas atribuiçõ es legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o interessado INDÚSTRIA E COMÉRC IO
SÃO JOÃO LTDA, CNPJ 03.432.181/
0001-13, processo nº 28715888,
pelo não recebimento de co rrespo ndências, da emissão do OF/
Nº5536/12/IEMA/GCA/SLM, de 04/
09/2012, que notifica o empreendedo r do descumprimento das condicionantes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e
15 da Licença de Operação nº.
423/11 e determinando à empresa apresentar nota fiscal de compra de argila o u licença ambiental
da área de extração . Fica determinado o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para regulariz ação da situação e aplicada a penalidade de advertência no s ter-

mos do Artigo 8º, I, e do Artigo 11
da Lei Estadual 7058/2002, sendo
que o não cumprimento do prazo
acima estabelecido acarretará na
aplicação das demais penalidades
prevista em Lei. Considerando que
a eficácia da Licença se co ndiciona ao estrito cumprimento das condicionantes estabelecidas em seu
verso, fica essa empresa ciente de
que poderá ser determinada a suspensão o u cassação da Licença
conforme previsto no art. 17 e 18
da Lei Estadual 7.058/2002.
O interessado poderá obter vistas
ao referido processo no Balcão de
Atendimento Técnico do Iema, no
endereço Ro dovia BR 262, Km 0,
Po rto Velho, Jardim América, C ariacica/ES.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
TARCÍSIO JOSÉ FOEGER
Direto r Técnico do IEMA
Protocolo 24005
________________________________
DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Técnico do Iema, no uso
de suas atribuiçõ es legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o interess ado JA ZIDAS C ANAÃ LTDA,
CNPJ 04.136.896/0001-20, processo Iema nº. 34864482, pelo não
recebimento de correspondências,
da emissão da Decisão nº. 169/12,
em 23/08/2012, que segue transcrita:
Co nsiderando que até a presente
data não foi comprovada a execução de medidas de controle ambiental, principalmente adequação
topo gráfica e revegetação do solo
visando estabilidade de taludes,
impedimento de processos erosivos, redução do impacto visual,
dentre outros.
Co nsiderando que não foi atendido o OF/Nº 2636/11/IEMA/GC A/
SLM, o qual assegurou novo prazo
para cumprimento do AI 140/10 e
OF/Nº 3318/10/IEMA/GCA/SLM.
Considerando, ainda, a defasagem
do s pro jeto s ambie ntais ( PC A/
PRAD) e do s documentos administra tivo s ap enso s ao pro cess o ,
como ausência de anuência municipal vigente e falta de o fício do
DNPM favorável à instrução do processo 896.089/1998, sendo que o
conteúdo do protocolo nº 15.104/
11 não altera a situação deste processo de licenciamento.
Co municamos o INDEFERIMENTO dos requerimentos de LP e LI
para atividade de extração de saibro na localidade de Nova Canaã,
Município de Marataízes.
Assim, esclarecemos que, se houver interesse no licenciamento dessa atividade neste local, a empresa deverá apresentar novos requerimentos de licença em conformidade com a Instrução Normativa nº
08/2010, inclusive apresentando
novos pro jetos e plantas, mediante Termo de Referência disponibilizado pelo site: www.iema.es.gov.br.
Asse guramo s o pra zo de 120
(cento e vinte) dias para aprese nta ção de Relató rio Fot ográfico Descritivo co mpro vando

a execução de medidas de controle ambiental. O não cumprimento
neste praz o, improrrogável, implicará na adoção de medidas cabíveis junto ao Ministério Público.
No que tange ao indeferimento dos
requerimento s de LP e LI fica assegurado o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de
defesa pelo interessado.
O interessado poderá obter vistas
ao referido processo no Balcão de
Atendimento Técnico do Iema, no
endereço Ro dovia BR 262, Km 0,
Po rto Velho, Jardim América, C ariacica/ES.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
TARCÍSIO JOSÉ FOEGER
Direto r Técnico do IEMA
Protocolo 24014
________________________________
DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Diretor Técnico do Iema, no uso
de suas atribuiçõ es legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o intere ss ado L AUDIO BU SS, C PF
07 1. 265 .3 87- 23,
p ro c es so
45896321, pelo não recebimento
de correspo ndências, da emissão
do OF/Nº6720/12/IEMA/GC A/SL,
de 23/10/2012, que notifica o empreendedo r do vencimento da Licença Ambiental de Regularização
nº. 252/09 para a atividade de fabricação de artefatos de madeira
to rneada no município de Santa
Maria de Jetibá. Fica determinado
o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para regulariz ação da
situação e aplicada a penalidade
de advertência nos termos do Artigo 8º,I, e do Artigo 11 da Lei Estadual 7058/2002, sendo que o não
cumprimento do praz o acima estabelecido acarretará na aplicação
das demais penalidades prevista
em Lei.
O interessado poderá obter vistas
ao referido processo no Balcão de
Atendimento Técnico do Iema, no
endereço Ro dovia BR 262, Km 0,
Po rto Velho, Jardim América, C ariacica/ES.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
TARCÍSIO JOSÉ FOEGER
Direto r Técnico do IEMA
Protocolo 24015
________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03
DE 21 DE MARÇO DE 2013.
“Estabelece as diretrizes ambientais para atividade de abertura e
desassoreamento de barras e de
desembocaduras de rios e lago as
co steiras”.
O Diretor Presidente do Instituto
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídrico s, no uso de suas
atribuições legais previstas na Lei
Complementar 248/02, de 26/06/
02 e no art. 33, inciso VII do Decreto 1.382-R, de 07/10/04, que
aprovou o seu Regulamento, e;
Co nsiderando que o assoreamento de barras e desembo caduras de
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rios e lago as costeiras, no rmalmente causado po r perío do s de
baixa pluviosidade e co nsequente
redução na vaz ão do co rpo hídrico , bem co mo condições meteoceanográficas favoráveis à deposição de material arenoso ao longo das praias, geralmente se traduz em prejuíz o so cial, principalmente para as co munidades de
pe sca do r es que utiliz am est es
ambientes para acesso ao mar e
para des envo lver sua a tividade
pro dutiva;
Co nsiderando que o assoreamento das barras e consequente diminuição de profundidade levam a
situações de insegurança na navegação, o que pode se traduzir em
encalhes e até acidentes envolvendo as embarcaçõ es;
C o nsiderando a necessidade de
abertura o casional das lagoas costeiras em período s de alta pluviosidade, uma vez que o represamento das águas inunda regiões
adjacentes, causando prejuíz o s
aos usuário s destas áreas;
Co nsiderando que as so licitaçõ es
de desasso reamento de barra ou
desembocadura geralmente chegam ao IEMA em regime de urgência, para assegurar que não haja
o fechamento completo da barra,
evitando-se assim prejuízos ainda
maiores às comunidades;
C onsiderando que obras definitivas de estabilização da foz e de
aberturas de barras e desembo caduras de rio, demandam conhecimento técnico-científico e estudos apro fundados objetivando a
mitigação de impactos ambientais,
sendo estas atividades passíveis
de licenciamento, confo rme determinado na Res o luçã o C ON AMA
237/1997;
Considerando a necessidade de se
def inir as diretriz es am bient ais
para minimiz ar o s risco s inerentes à atividade de desassoreamento e aberturas de barras de rios e
lagoas costeiras.
RESOLVE:
Art. 1º - Para efeito desta Instrução Normativa, são adotadas as
seguintes definições:
I – Barr a arenosa: fo r mação
geoló gica que po de o co rrer nas
desembocaduras de canais, estreito s, estuários, rios, e o utro s cursos de água, devido à acumulação
de material de aluvião, principalmente arenoso, paralelo à co sta,
na linha o nde a corrente do curso
de água e a do co rpo o nde este
desemboca se equilibram, causando diminuição da profundidade local, prolo ngamento de margens e
até interrupção to tal do fluxo de
águas.
II – Barlamar: po sição da qual a
corrente de deriva lito rânea vem
de encontro;
III - Sotamar: po sição da qual a
co rrente de deriva lito rânea se
afasta;
IV – Deriva litorânea: co rrentes induz idas po r o ndas que se
apro ximam o bliquamente do litoral. Movimentam-se de forma longitudinal à co sta transpo rtando
eno rme quantidade de sedimen-

tos. O clima de o ndas lo cal determina o sentido predo minante do
transpo rte;
V – Abertura de barras e desembocaduras: operações mecânicas e/ou manuais para remo ção
de sedimentos e vegetação intrusa
que impedem o escoamento de corpos d’água e a navegação;
VI – De ss ass ore am ent o de
barras e desembocaduras: operaçõ es mecânicas e/o u manuais
para remo ção de sedimento s e
vegetação intrusa que dificultam o
esco amento de co rpos d’água e a
navegação ;
VII – Dragagem: obra ou serviço que co nsiste na deso bstrução,
remo ção ou escavação de material sedimentar do fundo de mares
e corpo s hídrico s em geral;
VIII – Lagoa Costeira: extensão
rasa de águas, frequentemente orientada de forma paralela à co sta,
parcialmente ou co mpletamente
separada do o ceano por uma pequena restinga, recife o u ilha barreira. Po dem co nter desde água
do ce até hipersalina, dependendo
das proporções relativas do influxo
de água doce, da entrada de água
salgada através de canal de maré,
da evapo ração e da profundidade.
Art. 2º - As atividades de abertura e desassoreamento de barras e
de desembocaduras de rios e lagoas costeiras com dimensões inferio res ao s limites citado s no s
parágrafo s 1º e 2º deste artigo
estão dispensadas de licenciamento ambiental devendo -se, entretanto, adotar os controles definido s nessa Instrução No rmativa e
em legislação pertinente, o s quais
devem ser documentados para a
ciência do IEMA, mantendo -se arquivado s os respectivo s comprovantes para fins de fiscaliz ação.
§ 1º - As o bras de abertura de
barras e desassoreamento de
desembocaduras de rios deverão ter dimensões finais de até 5
(cinco) metros de largura, comprimento de até 100 (cem) metro s e
apro fundamento não superio r a
1,50 (um e meio) metros.
§ 2º - As obras de abertura de
barras arenosas de lagoas costeiras deverão ter dimensões finais
de até 2 (dois) metros de largura,
comprimento de até 50 (cinquenta)
metros e aprofundamento não superior a 1 (um) metro.
Art. 3º - Os interessados em realizar a abertura e desassoreamento
de barras ou desembocaduras poderão realizar as atividades destacadas nesta Instrução Normativa
desde que autorizadas e acompanhadas pelo órgão ambiental municipal.
§ 1º - Os municípios deverão dar
ciência ao IEMA apresentando:
I – Comunicação previa das ações
que serão realiz adas, info rmando
minimamente:
a)
Justificativa da intervenção;
b)
Meto do lo gia e cronograma
de execução;
c)
Localização e dimensões da
área de intervenção;
d)
Indicação de destinação final do material a ser removido.
II – Relatório sucinto dos pro cedimento s realiz ado s, incluindo relatório fo to gráfico de acompanha-

mento das etapas, em até 15 (quinze) dias após o término das obras;
§ 2º - Comunicar aos ó rgãos competentes a eventual ocorrência de
irregularidades na execução das
atividades o u o co rrência de acidentes ambientais.
Art. 4º - As obras de abertura de
barras e desassoreamento de
desembocaduras de rios e lagoas deverão ser executadas visando somente o restabelecimento
o u manutenção da co nfo rmação
natural da calha dos rios, mantendo suas características naturais,
sendo vedada a intervenção em
ambientes naturais consolidados que
nunca sofreram intervenção.
Art. 5º - As o bras de abertura
de barras e desassoreamento
de desembocaduras de rios e
lagoas deverão garantir a estabilidade das margens, devendo ser
prevista a confo rmação adequada
do talude, com inclinação suavizada a fim de evitar a ero são.
Art. 6º - Os remanescentes de
vegetação nativa (mata ciliar) deve rã o s er pr es er vad o s , s alvo
quando auto riz ada sua supressão
pelo Instituto de Defesa Agro pecuária e Florestal – IDAF.
Art. 7º - O material oriundo da
atividade deverá ser depo sitado
prioritariamente à sotamar da deriva litorânea.
Art. 8º - É expressamente pro ibido causar, direta o u indiretamente, a drenagem o u degradação de

alagado s o u áreas brejo sas, que
são consideradas Área de Preservação Permanente (APP).
Art. 9º - Não são abrangidas por
esta Instrução Normativa as seguintes atividades:
a)
Remo ção de qualquer outro
material detrítico que não aquele
classificado granulometricamente
como “areia”, como por exemplo,
lama, argila, rocha, cascalho, etc;
b)
Abertura de canais de drenagem não existentes, assim como a retificação e o desvio de cursos hídricos;
c)
C omercialização, direta o u
indireta, do material resultante do
desasso reamento .
Art. 10º - Para a execução de
obras cujas dimensões extrapolem
aquelas determinadas no artigo 2º,
§ 1º e 2º, deverá ser requerido o
licenciamento ambiental específico.
Art. 11º – A ino bservância do s
termos desta Instrução Normativa
implicará ao infrato r a aplicação
das penalidades previstas na legislação vigente.
Art. 12º - Ao IEMA reserva-se o
direito de faz er novas exigências
que entender pertinentes no deco rrer da referida atividade.
Art. 13º - Esta Instrução No rmativa entrará em vigor na data de
sua publicação , revogando-se as
dispo sições em co ntrário.
Cariacica, 21 de Março de 2013.
Claudio Denicoli dos Santos
Diretor Presidente – IEMA
Protocolo 24029

DIRETORIA TÉCNICA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Direto r Técnico do Iema, no uso de suas atribuições legais, pelo
presente Edital, NOTIFICA o s interessados, pelo não recebimento de
co rrespondências, do ARQUIVAMENTO do s pro cesso s de licenciamento, confo rme relação abaixo:
Processo
39028933

Requerente
Ultra
Logística e
Serviços
Ltda
Terro
Mineração
Ltda-ME
Orlaventos
Serviços
Marítimos
Ltda
(antigo
Penedo
Transportes
Marítimos
Ltda)
Fácil
locações de
banheiros
químicos e
toldos Ltda
UTE
MC2
Joinville
S.A.

CPF/CNPJ
05.697.435/000150

Ofício de referência
OF/Nº262/13/IEMA/GCA/SL

07.897.063/000130

OF/Nº205/13/IEMA/GCA/SLM

05.926.293/000156

OF/Nº7021/12/IEMA/GCA/SL

07.191.486/000131

OF/Nº460/13/IEMA/GCA/SL

Transporte
de
Resíduos Líquidos
e Semi-sólidos

10.495.043/000182

OF/Nº7171/12/IEMA/GCA/SAIA

32928920

José Carlos
e
Freitas
Hint - ME

02.718.485/000189

OF/Nº7172/12/IEMA/GCA/SLM

22545697

Hamilton
Domingos
Grobério

116.966.057-68

OF/Nº7100/12/IEMA/GCA/SLM

50827960

Martinho
Onilson
Lourencini
Dany
Laticínios
Ltda

985.891.217-04

OF/Nº412/13/IEMA/GCA/SL

36.362.655/000157

OF/Nº938/13/IEMA/GCA/SL

Luis
Eustáquio
Hilário

001.712.817-05

OF/Nº4787/11/IEMA/GCA/SL

Implantação das
usinas
termelétricas
Joinville e João
Neiva, município
de Linhares.
Extração
de
Granito,
município
de
Marilândia
Extração
de
Granito,
município de São
Mateus
Terraplenagem,
município
de
Iconha
Resfriamento
e
distribuição
de
leite,
município
de Águia Branca
Triagem,
armazenamento e
beneficiamento
de
materiais
reaproveitáveis,
município
de
Itaguaçu

35648740

23230541

51113597

52030555

22461744

43018319

Atividade e local
Armazenamento
de Equipamentos,
município
de
Guarapari/ES
Extração de areia,
município
de
Linhares/ES
Estação
de
tratamento
de
efluentes
industriais
e
sanitários,
município
de
Serra/ES

