
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS Nº 315/2017
AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR n°       /2017 QUE
DISPÕE  SOBRE  A TAXA DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS
AMBIENTAIS.

Excelentíssimo  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  do  Município  de
Itapoá, Senhora Vereadora, e Senhores Vereadores,

O Prefeito Municipal de Itapoá - SC, Sr. Marlon Roberto Neuber, vem apresentar a V.
Exª  o  anexo PROJETO DE LEI  COMPLEMENTAR,  que  cria  as  Taxas  de  Prestação  de
Serviços Ambientais, tendo como fato gerador o exercício do poder de polícia e a prestação de
serviços  pelo  Órgão  Ambiental  Municipal,  decorrentes  da  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.

Considerando o período decorrido desde a primeira tentativa de adequação das  taxas
em novembro de 2013, estima-se ter deixado de arrecadar algo próximo de R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais). Este montante poderia, por exemplo, ter viabilizado a
aquisição de equipamentos, tornando o trabalho técnico e operacional mais eficaz e eficiente,
ou ainda, o montante teria viabilizado quase a totalidade da construção da Sede do Parque
Carijós.

Importante destacar que, até o final de 2018, o Município de Itapoá terá que atualizar
seu quadro técnico habilitado perante a Matriz de correlação PIB (Produto Interno Bruto) e o
Nível  de  Complexidade  de  Licenciamento  Ambiental.  A adequação é  imprescindível  para
manter  de  acordo  com  a  Resolução  n°52/2014  e,  por  consequência,  continuar  com  a
habilitação à prestação de serviços de licenciamento ambiental municipal em nível III. Com a
regulamentação das taxas e consequente emprego dos valores arrecadados para a manutenção
do Departamento de Meio Ambiente, tornaremos o Município mais eficiente na prestação de
serviços ambientais.

É importante ressaltar que, o nosso Município é um dos únicos do Estado de Santa
Catarina sem a vigência de uma legislação municipal regulamentando a cobrança de taxas de
prestação de serviços  ambientais,  deixando desequilibrada financeiramente  a  relação entre
valores arrecadados e serviços prestados. 

Os  valores  constantes  no  Anexo  Único  deste  Projeto  de  Lei  estão  atualizados  e
consoantes aos praticados pela Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina - FATMA,
portanto, caso o município não estivesse habilitado, o dispêndio financeiro seria o mesmo. 

Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres vereadores do Poder
Legislativo para apreciação e deliberação positiva da matéria apresentada.
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Itapoá, 16 de Janeiro de 2017

Marlon Roberto Neuber
Prefeito Municipal
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