
 
 

Rua: Felipe Schmidt, nº 1320 - Centro – Florianópolis – Santa Catarina - CEP: 88010-001 – Telefone: (48) 3251-4923 

Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMDU – 6º Andar - E-mail: comdema.pmf.sc@gmail.com 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

 Decisão de Julgamento de Recurso Administrativo - Publicação 001/2015 - O Presidente do 

COMDEMA - Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições e 

considerando o disposto no artigo 40, que institui o Regimento Interno do COMDEMA - 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, torna público o resultado dos julgamentos 

dos Recursos Administrativos dos processos referentes aos Autos de Infração Ambientais 

emitidos pela Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram (Anexo I). O inteiro teor da 

decisão está disponível no respectivo Processo Administrativo na Secretaria Geral do 

COMDEMA endereço: Rua Felipe Schmidt, 1320, 6º andar, Centro. Fone: (48) 3251-4923 até 

15(quinze) dias após a publicação. Posteriormente a esta data o Processo Administrativo será 

encaminhado à origem na Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram. Florianópolis, 31 

de Março de 2015. Marcelo Martins da Rosa, Presidente do COMDEMA. 

 

 

ANEXO I 

 

Ordem 

Auto(s) de 

Infração 

Ambiental 

Processo Nome do Autuado Ementa 

01 

 
8078 39643/2007 OSVALDO COSTA FILHO. 

Construção de muro de abrasão em 

área de marinha as margens da 

Lagoa da Conceição. 

 Decisão: Prescrição Intercorrente 

do Auto de Infração, com remessa 

dos autos à Floram nos termos do 

Enunciado 001/2013 do 

COMDEMA. 

02 8203 e 8207 46068/2006 
GLÓRIA ELISABETE 

MARTINS DE MENEZES 

Construção de casa de madeira em 

APP. 

Decisão: Prescrição Intercorrente 

do Auto de Infração, com remessa 

dos autos à Floram nos termos do 

Enunciado 001/2013 do 

COMDEMA. 

03 8051 31772/2006 ZILMA HELENA SALLES 

Construção de um rancho de canoa 

com telhado de amianto e três 

escoras de eucalipto na lateral 

direita e um muro de pedra em 

terreno de marinha na Caieira da 

Barra do Sul. 

Decisão: Prescrição Intercorrente 

do Auto de Infração, com remessa 

dos autos à Floram nos termos do 

Enunciado 001/2013 do 

COMDEMA. 

04 11753 102966/2011 
JEAN JEVERSON REIS DA 

SILVA 

Construção de Casa de Alvenaria de 

30m² em área de APP no Rio 

Tavares.. 

Decisão: Manutenção das 

penalidades cominadas na Decisão 

em 1º grau. Com as seguintes 

ilações: a) Desfazimento da 

edificação; b) Confirmação da 

aplicação da penalidade de multa de 

R$10.000,00, cuja exigibilidade 

fica suspensa ante a conversão na 

prestação de serviços ambientais a 

serem definidos pela Floram após o 

qual deverá ser aplicado o desconto 

de 90% da penalidade pecuniária. 
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05 12338 00527 / 2013 ARI PEREIRA DELFES 

Construção de muro de concreto 

dentro do curso d’água do Rio 

Itacorubi. 

Decisão: parcial provimento do 

recurso interposto para anular a 

decisão de primeira instância e 

realizar a intimação pessoal do 

autuado para manifestar-se sobre o 

agravamento da pena em alegações 

finais e, consequentemente, ser 

proferida nova decisão pela 

comissão julgadora. 

06 7342 00725/2013 
PEDRO ALEJANDRO 

DURAN ARAYA 

Construção inserida na faixa 

marginal de curso d’água e aterro 

sobre o mesmo na Cachoeira do 

Bom Jesus. 

Decisão: a) Parcial provimento do 

recurso interposto com reabertura 

de prazo para apresentação de 

alegações finais conforme Art.122 

do Decreto 6.514/2008 b) Remessa 

dos autos a Floram para que seja 

realizada perícia técnica a fim de 

determinar a existência do curso 

d’água, a distância precisa entre o 

imóvel e sua faixa marginal e a 

natureza do curso d’água. 

07 10262 27791/2010 
IVO GASPARINO DA 

SILVA 

Edificação de muro de pedras em 

faixa de praia em Jurerê 

Tradicional. 

Decisão: Pela aplicação da sanção 

de advertência nos termos indicados 

no AIA nº 10262 e que a Floram 

avalie a necessidade de realização 

ou não da aplicação de um Plano de 

Recuperação da Área Degradada - 

PRAD. 

08 11300 00108/2012 
ALCIDES DIOCICIO 

FERREIRA 

Por estar aterrando e cortando parte 

do mangue da Tapera. 

Decisão: Manutenção da decisão 

administrativa de 1º grau. 

09 12721 01189/2013 NEVIO RODRIGUES 

Construção de muro e edificação 

em alvenaria em APP nos Ingleses. 

Decisão: Manutenção da decisão 

administrativa de 1º grau. 

10 11261 49058/2010 
THEREZINHA SOARES 

DOS SANTOS 

Reforma em edificação de alvenaria 

em área zoneada como AEH na 

margem do canal da Barra da 

Lagoa. 

Decisão: Anulação do julgamento 

de 1º grau tendo em vista a 

inobservância dos preceitos legais 

do contraditório, ampla defesa e 

devido processo legal. Retorno dos 

autos à Floram para apresentação de 

defesa prévia e novo julgamento de 

1º grau. 

11 9382 43130/2009 VÂNIO JORGE ISOPPO 

Construção irregular nas margens 

do Rio Sangradouro na Armação do 

Pântano do Sul. 

Decisão: Anulação do julgamento 

de 1º grau, ante ao desrespeito dos 

princípios constitucionais da ampla 

defesa do contraditório em face da 

ausência de intimação para 
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 alegações finais. b) Reabertura de 

prazo para alegações finais e 

prosseguimento do feito com 

realização de novo julgamento de 1º 

grau. 

12 10020 28702/2009 EVLAIR MUNIZ POLANO 

Construção de telheiro em faixa 

marginal de curso d’água no Rio 

Tavares. 

Decisão: a) Anulação do 

Julgamento de 1º grau ante ao 

desrespeito dos princípios 

constitucionais da ampla defesa e 

do contraditório b) Baixa dos autos 

em diligência à Floram para 

reestabelecimento do prazo para 

apresentação de defesa 

administrativa e novo julgamento 

de 1º grau; c) Realização de 

diligência para elaboração de um 

parecer técnico a fim de verificar a 

existência de dano ao meio 

ambiente, no tocante à margem do 

curso d’água, a sua perenidade e se 

é efêmero. 

 

13 11389 103955/2011 DAGMAR UTA BORGES 

Construção de edificação de 

madeira com fundação de concreto, 

inserida em APP no Rio Vermelho. 

Decisão:  a) Provimento parcial do 

recurso com anulação da 

notificação por edital para 

apresentação de alegações finais, 

anulação da decisão de 1º grau bem 

como os demais atos que 

sobrevieram ante ao desrespeito dos 

princípios constitucionais da ampla 

defesa e do contraditório. b) 

Reabertura de prazo para 

apresentação de alegações finais e 

realização de novo julgamento de 1º 

grau. 

 


