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,PARECER JURÍDICO N. 342/20171 

Processo: 1506/2017 (31681/2017) 

Autuado: Residencial Solar das Orquídeas - SPE 

 

Trata-se de apuração de infração por desrespeito ao artigo 

66 do Decreto 6.514/2008, qual seja, construir sem o prévio e 

exigível licenciamento ambiental da FLORAM. 

Todo o procedimento administrativo é hígido e foram 

preservados os postulados constitucionais da ampla defesa e 

contraditório. Embora tenha requerido posteriormente à lavratura 

do auto o licenciamento devido e já houvesse galgado todos os 

atos administrativos de competência dos demais órgãos 

municipais, fato é que, conforme atestado in loco, que iniciou a 

obra pendente ainda a licença ambiental, encartando a vedação do 

art. 66 do mencionado Decreto. 

De plano, cumpre esclarecer que o Alvará de Licença n. 698 

apresentado pela defesa tem viés urbanístico e não supre a 

obtenção da licença junto à Fundação Municipal do Meio Ambiente. 

De autoria certa, a materialidade se extrai integralmente 

do Relatório de Fiscalização Ambiental n. 10/2017 – DILIC das 

fls. 03-15. O auto de infração tem procedência, portanto. 

Sob esse enfoque, sugiro, inicialmente, que seja endossado 

o conteúdo do referido Relatório de Fiscalização Ambiental.  

Transportando ao Quadro de Valorações por Artigo da 

Portaria 170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, sugere-se sanção inicial 

de multa simples de R$ 14.000,00. 

                                                 
1
 r.o – natureza consultiva. 
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Ressalvo, no entanto, a necessidade de reconhecimento de 

atenuantes (art. 8.º, II, “b” e “d”, da Portaria n. 

170/2013/GABP-FATMA/BPMA-SC, de outubro de 2013). A infratora 

adotou espontânea e imediatamente todas as medidas para a 

correção, reparação ou limitação dos danos, ainda que 

potenciais, conforme denunciam os atos administrativos do 

processo. Sem se olvidar que, jamais ofereceu quaisquer 

embaraços à fiscalização. 

Concorrendo essas duas atenuantes, opino por multa simples 

final de R$ 7.000,00 (redução prevista no art. 21, II c/c §1.º, 

da mencionada Portaria). 

Não cabe a redução invocada pela defesa escorada no artigo 

80, §5.º, da Portaria da FATMA porque se pressupõe dano efetivo 

e, no caso, está-se diante de dano meramente potencial. 

       Florianópolis, 17/10/2017. 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

AIA : 15793/2017  

Processo(s) Administrativo(s): 1506/2017 e 31681/2017  

Autuado: Residencial Solar das Orquídeas - SPE 

Endereço: Rod. SC 403, sala 101, n. 5733, CEP 88058-001. Ingleses.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PROCEDENTE O 

AIA N. 15793/2017, aplicando multa simples de R$ 7.000,00 reais. 

 

Determino a manutenção do embargo da obra até a 

obtenção do licenciamento exigível e requerido no Processo 

Administrativo 1506/2017, se já não obtido. 

 

Florianópolis, 17/10/2017. 

 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


