
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídico Legislativa

Decisão SEI-GDF n.º 61/2018 - SEMA/GAB/AJL Brasília-DF, 11 de maio de 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo ar go 105 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com
o ar go 60 da Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989 e com o art. 55 do Decreto Distrital nº 37.506, de
22 de julho de 2016, adotando como razão de decidir o parecer exarado pela Assessoria Jurídico
Legisla va desta Secretaria, no âmbito do processo nº 190.001.285/2002, rela vo ao Auto de Infração
nº 0447/2002, lavrado em desfavor de POSTO BRASAL LTDA, por incorreu nas infrações ambientais
previstas no art. 54, inciso IV, da Lei Distrital nº 41/1989 (deixar de adotar medidas tendentes a evitar
a ocorrência de atos lesivos ao meio ambiente, tendo o agente o dever legal de fazê-lo em a vidade
de posto de abastecimento de combustível), DECIDE:

I – CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso administra vo interposto, para
reformar a Decisão nº 119/2003 – SUMAM/SEMARH, proferida em 1ª instância, para manter as
penalidades de advertência e de multa, reduzindo seu valor para R$ 13.953,15 (treze mil, novecentos e
cinquenta e três reais e quinze centavos), correspondente a 101 (cento e uma) no ano da autuação,
ficando a comprovação do cumprimento da obrigação decorrente da penalidade de advertência a
cargo do setor competente do IBRAM.

III – NOTIFICAR o autuado do julgamento e de sua fundamentação, bem como do prazo
de 05 (dias), a contar da data da ciência da presente decisão, para, querendo, interpor recurso ao
Conselho de Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM/DF, com fulcro no parágrafo único do ar go
60 da Lei Distrital nº 41/1989.

IV – Publique-se e notifique-se.

 

FELIPE FERREIRA
Secretário de Estado de Meio Ambiente do Distrito Federal

Documento assinado eletronicamente por FELIPE AUGUSTO FERNANDES FERREIRA -
Matr.1668169-X, Secretário(a) de Estado de Meio Ambiente, em 18/06/2018, às 19:39,
conforme art. 6º do Decreto n° 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial
do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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