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r.o. ¹natureza consultiva 

,PARECER JURÍDICO N. 176/2017¹ 

Processo: 4890/2006 e 30325/2010 

Autuado: Valdete Diamantina da Conceição 

 

Trata-se de autuações referente a construção de uma 

residência de alvenaria em fase inicial, também por construção 

de alvenaria em terreno de marinha, mais outra por desacato aos 

dois autos anteriores e continuidade da obra.  

Foram oportunizados prazos para defesa e alegações finais 

(fls. 49). 

Há, todavia, prescrição intercorrente no procedimento 

administrativo, verificável entre os despachos das fls. 47 e 48, 

de forma que cabível o disposto nos artigos 3.° e 6.°, ambos da 

Resolução Comdema n. 001/2016. 

Pelo exposto, sugiro o reconhecimento da prescrição 

intercorrente de caráter procedimental nos três autos de 

infração, e, após, remessa dos autos à fiscalização para que 

promova vistoria a fim de sanar o dano ambiental que se encontra 

em área de preservação permanente, nos moldes do parecer técnico 

797/2014 – DILIC, respeitando-se, por evidência, as regras da 

prescrição.  

       Florianópolis, 17/08/2017. 

 

 

 
Fernando Sartori 

Procurador do Município  
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JULGAMENTO EM 1.º GRAU  

 

AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL (AIA) 

 

 

AIA : 6693/2006, 6694/2006 e 10585/2010 

Processo(s) Administrativo(s): 4890/2006 e 30325/2010 

Autuado: Valdete Diamantina da Conceição 

Endereço: Rod Baldicero Filomeno, n. 5578 – Ribeirão da Ilha.  

 

DISPOSITIVO 

 

Considerando o esposado, JULGO PRESCRITOS OS 

AUTOS DE INFRAÇÃO N. 6693/2006, 6694/2006 e 10585/2010. 

Intime-se o(a) autuado(a).  

Ordeno que os autos sejam remetidos à fiscalização 

para que promovam vistoria in loco a fim de sanarem as irregularidades 

erigidas em área de preservação permanente (escada e deck).  

 

Florianópolis, 17/08/2017. 

 

 

 

MARIO DAVI BARBOSA 

SUPERINTENDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO MEIO 

AMBIENTE 


