
PORTARIA FATMA Nº 17, 1995. 
 

Delega Competências ao Diretor de Controle da 
Poluição Industrial, Rural e Urbana, ao Diretor 
de Estudos Ambientais e aos Coordenadores 
Regionais de Meio Ambiente. 

 
 
O Diretor Geral da Fundação do Meio Ambiente - FATMA, no uso de suas 
atribuições estatutárias e com fundamento nos Arts. 11, 12, § 1º e 2º, da Lei nº 
9.831, de 17 de fevereiro de 1995, Resolve: 

 
Art. 1º - Delegar competência ao Diretor de Controle da Poluição Industrial, Rural 
e Urbana, ao Diretor de Estudos Ambientais e aos Coordenadores Regionais de 
Meio Ambiente para nas áreas de suas respectivas jurisdições: 
 
I - Convocar para o licenciamento ambiental junto a FATMA as atividades 
consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental; 

II - Expedir licenças ambientais enumeradas no Artigo 70, itens I a III do Decreto 
14.250/81, às atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação 
ambiental, como classe I e II conforme Tabela 01 do Decreto nº 2.286/92, bem 
como outras autorizações e Certidões sempre precedidas de Pareceres Técnicos 
Internos subscritos por profissional (ais) habilitados); 

III - Expedir notificação aos infratores autuados; 

IV - Aplicar, em despacho, as penas de advertência, multa, embargo e 
recuperação ambiental. 

 
Art. 2º - Delegar competência às Diretorias e Coordenadorias Regionais, referidas 
no Art. 1º para, sob a supervisão do respectivo titular: 
 
I - executar e controlar as atividades de proteção e conservação dos recursos 
naturais e exercer a fiscalização da qualidade do meio ambiente; 

II - analisar e aprovar projetos de atividades empresariais, de corpos de água para 
transporte e tratamento de águas residuárias e de tratamento e disposição de 
resíduos sólidos de qualquer natureza; 

III - realizar medições, coletar amostras e, efetuar análises laboratoriais; 

IV - expedir laudo técnico; 

V - efetuar vistorias em levantamentos, avaliações e emitir pareceres; 

VI - listar e inscrever em registro cadastral as atividades potencialmente 
causadoras de degradação ambiental; 

VII - cobrar a prestação de serviços; 

VIII - solicitar força policial para garantir o ato de fiscalização; 



IX - dar início ao processo administrativo para apuração das infrações decorrentes 
da inobservância da Legislação vigente; 

* X - Proceder a interdições, embargos e penas de demolição; 

a) em áreas de preservação permanente tais como parques, reservas, unidades 
de conservação em geral margens de rios, topos de morros e manguezais; 

b) corte não autorizado de vegetação de mata atlântica 

c) construções irregulares dependentes de licenciamento ambiental. 

 
* Com a nova redação dada pela Portaria nº 0028/97 de 10-04-1997 
 
Art. 3º - Ficam revogadas as Portarias nº 070/87/FATMA de 03.07.87 e nº 071/87/ 
FATMA de 06.07.87; 
 
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor a partir da sua publicação. 
 
PUBLIQUE-SE 
DÊ-SE CIÈNCIA 
CUMPRA-SE 
 
Florianópolis, 05 de abril de 1995. 
 
 
VLADIMIR ORTIZ DA SILVA 
 

Publicada no DOSC de 19/04/1995 
 


