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CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE DE 

FLORIANÓPOLIS 
 

 INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001 / 2014 - COMDEMA 
 
 
 
Estabelece procedimentos para juntada de documentos em Processos 
Administrativos em instância de Recurso, sobre as multas e outras 
penalidades impostas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente – 
Floram. 
 
 
CONSIDERANDO que conforme previsto no artigo 3º, inciso XIII da Lei nº 
8.130/2010, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de 
Florianópolis - COMDEMA é competente para decidir, em instância de recurso, 
sobre as multas e outras penalidades impostas pela Fundação Municipal do 
Meio Ambiente - Floram; 
 

CONSIDERANDO a manifestação da Câmara Técnica Juridica – CTJ do 

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Florianópolis – 

COMDEMA, posicionando-se favorável a juntada de documentos em 

Processos Administrativos em instância de Recurso; 

 

CONSIDERANDO a necessidade da juntada de documentos em processo 

administrativos em instância de Recurso, sobre as multas e outras penalidades 

impostas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram, aguardando 

julgamento pelo COMDEMA; 

 

CONSIDERANDO, por fim, que estaInstrução Normativa foi aprovada em 

Reunião Plenária no dia 08 de dezembro de 2014; 

 
 
O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, com base no parágrafo 
único do artigo 8º da Lei nº 8.130, de 11 de janeiro de 2010, 
 
 

RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Fica autorizada a juntada de documentos em Processos Administrativos 

em instância de Recurso, sobre as multas e outras penalidades impostas pela 

Fundação Municipal do Meio Ambiente – Floram. 

 

Art. 2º A juntada de documentos constitui-se no ato de incluir formalmente, em 

um processo administrativo, originais/cópias de documentos ou folhas 

contendo informações relevantes que se refiram a fatos supervenientes para o 

assunto de que trata o Processo.  
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 Art. 3º A juntada de documentos será realizada mediante petição do autuado 

ou seu procurador direcionada ao Presidente do COMDEMA.  

 

Art. 4º A juntada de documentos será protocolada na Secretaria Geral do 

COMDEMA e, após a abertura do Expediente, obedecerá à ordem de data de 

sua apresentação. 

 

Parágrafo único: Os documentos juntados serão apensados ao processo de 

recurso administrativo. 

 
Art. 5º A Juntada de documentos deverá ser efetuada em ordem cronológica da 
apresentação dos documentos, ordenando-seas folhas que se deseja juntar e 
numerando-se as páginas. 
 

Art. 6º Os documentos juntados serão apreciados pela CTJ somente no 

momento da analise jurídica do processo administrativo ao qual foram juntados.  

 

Parágrafo único – A juntada dar-se-á até a data da distribuição do Processo 

para a Câmara Técnica Jurídica – CTJ. 

 

Art. 7º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 
 
 

Florianópolis, 08 de dezembro de 2014. 
 
 
 
 

Dalmo Vieira Filho  
PRESIDENTE  

Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente  
 


