
EXPOSIÇÃO  DE MOTIVOS  E  JUSTIFICATIVAS Nº  57/2013  AO  PROJETO  DE LEI
COMPLEMENTAR MUNICIPAL, QUE DISPÕE SOBRE A TAXA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS AMBIENTAIS.

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,

Senhora Vereadora, e

Senhores Vereadores,

Encaminhamos para ser apreciado pelo poder legislativo, o projeto de Lei que cria

taxas de prestação de serviços ambientais, que tem como fato gerador o exercício do poder de

polícia ou a prestação de serviços pelo Departamento de Meio Ambiente, pela análise prévia

de licenças  ambientais,  análise  de estudos de  impacto  ambiental,  autorização  de corte  de

vegetação, autorização para tratamento ou disposição de resíduos, pareceres técnicos e outras

atividades de acordo com a legislação ambiental vigente e termo de delegação de atribuições

de gestão florestal nº 007/2013 publicado em diário oficial do estado de Santa Catarina na

data do dia 02/05/2013.

A Lei  complementar  federal  nº 140/2011,  determinou que as competências  de

fiscalização e licenciamento ambiental, quando de impacto local, deveriam ser exercidas pelos

respectivos municípios.

Assim as taxas devem financiar atividades estatais, que dada a sua divisibilidade e

referibilidade  a  um  indivíduo  ou  a  um  grupo  de  indivíduos  determinados,  devem  ser

financiadas pelo indivíduo a que estas atividades estatais se dirigem, e assim a aprovação do

Projeto de lei irá resolver juridicamente a questão.

Os valores constantes no Anexo único são similares aos praticados pela Fundação

de Meio Ambiente de Santa Catarina, exceto os valores de taxas de licenciamento ambiental

que sofreu reajuste deste órgão em 2013.

Estas taxas são de extrema importância para o equilíbrio financeiro dos trabalhos

realizados  pelo  Departamento  de  Meio  Ambiente  (exemplos:  vistorias,  pareceres,

deslocamento, numero de horas trabalhadas, custo administrativo etc.), pois a situação atual
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refere-se  a  uma  única  taxa  cobrada  no  valor  de  R$:  12,00  onde  o  requerente  solicita  o

documento de viabilidade ambiental.

 Informamos também que o nosso município é um dos únicos ou único do Estado

de Santa Catarina que não possui uma lei que determina a cobrança de taxas de prestação de

serviços ambientais e ainda que a arrecadação prevista justificaria a abertura de concurso que

poderá  formar  um corpo técnico  de  profissionais  habilitados  para  que  o município  possa

solicitar junto ao Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA), conforme resolução

014/2012,  todo  licenciamento  ambiental  de  impacto  local  a  nível  3  incluindo  também

licenciamentos em Empreendimentos na Zona retroportuária e industrial.

Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres vereadores do

Poder Legislativo para apreciação e deliberação positiva da matéria apresentada.

Atenciosamente,

Itapoá (SC), 20 de junho de 2013.

SERGIO FERREIRA DE AGUIAR
PREFEITO MUNICIPAL
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