
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
Secretorio de Meio Ambienle

Ct n' 12812019/SEMAI Itapoá/SC, 20 de Maio de 2019

Assunto: Resposta a Cl 28612019

Para: Rodrigo Lopes

Em resposta a Cl supracitada, vimos através desta informar que todas as

condicionantês referentes ao cumprimento da Licença Ambiental de Operaçáo da Gleba,

foram Protocoladas dentro do prazo previsto conforme O'ficio 48812O19/SEMAI em anexo, e

estamos no aguardo da manifestaçâo do lnstituto de Meio Ambiente quanto a aprovação

dos proletos propostos.

Atenciosam ente,

,ú*rúe
-Rodrigo f,echin

Secretário de Meio Ambiente

Avenida Beira Mar 3, n' '141 2 - Jardim Perola do Atlântico - ltapoá/So - CEP 89249-000 -
E-ma il: 9q!0Ai@ita ooa.sô.oov.br - FonelFax: (47\ 3"443.2780

1/l

U





PREFEITURA TIÂUNICIPAI DE ITAPOA
Secretoriq de Meio Ambiente

Ofício n' 488/2018lSEMAl

Assunto: Condicionante - LAO N.'56512018

A/C: lvana Becker - Diretora de Licenciamento do IMA

Prezada Diretora,

Itapoá/SC, 29 de outubro de 2018

Ao tempo em que a cumprimento cordialmente, vimos por meio deste protocolar a

condicionantes específicas, da Licênça Ambiêntal de Operação (LAO) N.' 565/20í8, relativa

as Glebas I e ll de ttapoá,

liem 6.1 , itens "a", "b" ê "c";

1) Anexo 01 - Levantamento Planialtimétrico;

2) Anexo 02 - Orçamento Portal de Cercamento;

3) Anexo 03 - Projeto de Construçáo do Portai cie Entrada;

Vale ressaltaÍ que o Município de ltapoa ainda aguarda a manifestação do lMA, por

sua Câmara Técnica de CompensaÉo Ambiental, com relaçãc ao OÍício n."

0572018/SEMA|, datado de 26 de fevereiro de 2018, que requer que o recurso relativo à

compensaÉo ambiental constante na Cláusula Teíceira do Termo de Compromisso n."

161/201Ê, seja direcionado à Unidade de ConservaÉo Municipal de Proteçáo fntegral, sendo

esta contribuiçáo crucial para a implementaçáo das condicionantes relativas ao Plano de

Manejo do Parque Natural Municipâl dos Carijós.

lnformamos ainda que foram plantadas em 2018, 400 mudas nativas no parque

Municipal dos Cailjós, proveniente de compensaçÕes de corte isolado no município de ltapoá.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
§aaralarirr ala ÀÁaizr Â rvrhianla

Figuia 01: Mudâs Natlvas, proveniêntes de doação de coÍte isoladas plantâdâs no Parque dos Cârüós.

Item 6.2;

A Secreiaria de Meio Ambiente de ltapoá. realizou uma parceria com a SURB -
Serviços Urbanos de ltapoá, a qual a.través dos seus engênhêiros civis e ambienlars que

possuem grandê conhecimênto na área, estáo elaborando todos os estudos e projetos

esirutuÍais, bem como buscando parcerias para a compra de equipamentos no intuito de dar

melhores condiçóes aos trabalhadorês da Assocíaçáo, e tão logo sejam finalizados os

estudos/projetos, os mesmos seráo protocolâdos iunto a SEMAI, paÍa o início ao processo de

Licenciamento, e comunicado a lMA, juntamente aos demais .protocolos anuais.

Anexo 04 - Projêto Tíagem ltapoá 3;

Anexo 05 - Projeto Tríagem ltapoá 3D;

Anexo 06 - Projeto Triagem ltapoá Cobertura 3.
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PREFEITURA MUNICIPAT DE

Secretorio de Meio Ambienle

Item 6.3;

Técnicos da SEMAI, elaboram o Projeto de RecupêraÉo Degradada, que segue

êm anêxo, acompanhado da anotação de Responsabilidade Técnica, para análise do lnstituo

de Meio Amtieffie -Tú4.

Anexo 07 - Projeto de Recuperaçáo de Área Degradada e ART;

Item 6.4;

Conforme é possÍvel verificar no SinFat, está êm análise o procêsso SAN/13ô78ICRN,

o qual refere-se à Estaçao de Tratamênto de Esgoto de ltapoá-Sc. Logo, esta SecÍêtaria fica

no aguardo e acompanhando os demaís trâmites deste processo de licenciamento

protocolado em 1911212014 no órgáo estadual ambíental (lMA).
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Figura 02: Reuniâo entre representantes da Associação, da Surb e da prefeitura Municipal.



PREFETTI.|RA âfiUIT}CIPAI DE ITAP{OA

Secretorio de Meio Ambiente

Óe acoroo cõriiã empresa responsável pêla coleta de lixo no município, o horário de

passagem do caminhão de lixo convencional na baixa temporada e das 06 às 15 h, segunda,

qua,tâ ê.€+xia; já na alta 'emipo,'adâ a coi€ta é diária, das 05 Êrs t5 h; e,iqüanto q.rê o

reciclável é das 08 às 18 h, quarta-feira. O lixo da saúde séptico é coletada semanalmente e

em ltapema do Norte possui três pontos: Unidade Básica Saúde da Família ltapema do Norte,

Fârmácia Central ê Centro de ReabilitaÉo.

Ainda que os resíduos da construção e demolição (RCD) sejam de responsabilidade

dc pÍodutoí o mun;çípiê ver* acor*panhandc os depá'+ttcs icccírcto& e autt sndo os

infratorês, além disso, constâm dentro do Plano Municipal lntegrado de Saneamento Básico

(PMISB,2015) programas e metas para gerenciar os RCD's de forma adequada, como

exigência de planos de geÍenciamento de resíduos da construçáo de civil de grandes

geradorês, outro fato relevante é a existência de um ateno licenciado para RCD's no

munic.ípb. O seruiço de $gnpeze e €Iri?ãa des rlies osofl:e d€ scordG com a no-cessuede e

em ltapema do Norte diariamente. Para outros resíduos ainda se está estudando melhores

possibilidades, como é possível observâí no PMISB (2015), o qual contempla os resíduos

sólidos, e como uma forma dê solucionar os problemas dos resíduos apresenia um Programa

de Limpeza Urlcana e Manejo de Resíduos Sólidos.

A fiscalizaçao do cump!'imenlo cta legislaçáo pedjnente. a manulF-nÇáo de áreas de.

lazer e serviços públicos é de responsabilidade da Secretaria de Obras e Serviços em

conjunto com a secretaria de Planejamento ê Urbanismo e de Meio Ambiente.

O órgão responsável pela fiscalizaçáo do cumprimênto da legislaçáo periinente a

drenagem urbana é a Secretaria de Obras e Serviços em mnjunto com a secrêtaria de

PlaneJamento e lJrtranismo Dentro do pMJSB (20"!5), nrevâse um Programa de M-anejo de

Águas Pluviais ê Drenagêm Urbana, entre as metas deste programa estão a drenagem na

pavimentaÉo de vias, manutençáo de redes dê drenagem, projêto executivo de bueiíos e

galerias principais na área urloana do município, visando o controlê de enóentes, estudo e

projeto para a canalização do Rio Mendanha, projeto exêcuiivo e êstudos ambientaís para

estudo da melhor attemativa pa.a a foz do Rio Saí-Mirim- elaboraçáo de cadastro ê projêto dê

micro e macrodrenagem, elaborafro de plano diretor de drenagêm urbana, colocação de

placâs indicativas dâs faixas sanitárias "non aêdificanti", revitalização dos Çorpos d'água

(desassoreamento e revitalizaçáo das margens de rios, cónegos ou cursos d'água,

campanhas educativas, entre outras).

Item 6,5;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOA
Secretqriq de Meio Ambiente

À §Efrínt apresentaÉ anualmente relatórios das obras e atividades realizada junto

a GLEBA conforme solicitado no item 6.5.

Itêm 6.6;

Coniorme já reiatado o sistêma cíe coieta e tÍâiamenio de esgoto esÉ em Íase cie

licenciamento junto ao lMA, sendo que o Loteamento GLEBA será uma das primeiras regiões

bêneficiada com o sistêma de tratamento público.

Item 6.7;

Conforme já relatado, o sistema de coleta e tratamento de esgoto está em fase de

licenciamento junto ao lMA, sendo que o Loteamento GLEBA seÉ uma das primeiras regióes

beneficiada com o sistema dê tratamento público. Todas as infraestruturas atuais que estáo

sendo realizadas no loteamênto, já estáo sendo realizadas pensado êm futuras ligaÉes. De

toda foÍiiia, 6táú seÍrdo rêalizadâs fiscaiizaçôÊs f isiânies ílo io';âi, no intu*rro de evitaÍ

ligaçôes clandestinas e ou lançamento nas redes de díenagêm.

Item 6.8;

EÉ^^^.,^ 
-^.-í^,.1^â..,^l;-^,.1-Lrrr qrnt \J Õçgl.tü cl Íírct$rvsrct cl(uqll4cÍuq.

Anexo 08 - Matrícula GLEBA

Salientamos que todas as medidas cabíveÍs estáo sêndo realizadas, e seráo

demonstradas nos relatórios anuaís junto a lMA, dentro dos prazos estabelecidos.

Sendo o quê tinhamos para o momento.

Respeitosamentê,

/Gtw @L
Rodrigo Cêchin

Diretor do Departamento de Contole Ambiental
Secretaria Munieipal de Meio Ambiente.
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