
 CI n° 280/2019/SEMAI                                                                        Itapoá/SC, 30 de outubro de 2019

Assunto: resposta CI nº 644/2019 - CGP

Para: Chefe de Gabinete

A/C: Rodrigo Lopes

Em  resposta  a  CI  nº  644/2019  –  CGP,  para  que  aja  uma  melhor  interpretação,

encaminhamos  em  anexo  copia  da  LCM  073/2018  que  Dispõe  sobre  o  Sistema  Municipal  de

Conversão Florestal  (SIMFLOR) e dá outras providências,  a referida lei  é bem clara quantos aos

procedimentos a serem adotados pela SEMAI, conforme:

Art. 9° Os recursos da Taxa de Compensação e Manutenção Florestal serão convertidos na

desapropriação de áreas indicadas como prioritárias no Plano Municipal de Recuperação e

Conservação da Mata Atlântica. 

§1º  A  desapropriação  de  áreas  que  trata  este  caput  deverá  ser  proposta,  com

fundamentação técnica, pela Secretaria de Meio Ambiente e com anuência do Conselho

Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itapoá.

 §2º No processo de desapropriação deverá constar a relação dos imóveis geradores de

recursos de compensação e manutenção florestal indireta. 

Conforme a referida Lei a prefeitura ira realizar a desapropriação de áreas prioritárias a

conservação conforme PMMA, informamos ainda que já  se iniciou o trabalho de elaboração para

criação de edital de chamamento para os interessados em vender as referias áreas se manifestem,

tão logo o documento fique pronto será encaminhado para as publicações. Informamos ainda que

para posterior  aquisição  dependemos das  arrecadações  financeiras  previstas  o  que  estão  sendo

pagas em grande maioria parceladas conforme preconiza a referida Lei:

Art. 14. O pagamento das taxas poderá ser realizado a vista ou parcelado em até 10 vezes,

respeitando o valor mínimo de 60 (sessenta) UPM por parcela. 

Os valores cobrados estão bem claros na LCM 073/2018 e na LCM 57/2017, demais

taxas cobrados por terceiros não dizem respeito a esta secretaria, devendo a SEMAI apenas cobrar o

cumprimento das normas legais cabíveis. 
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Em media  para supressões de lotes urbanos conforme a LCM 073/2018, são de cerca de

20 dias,  podendo mudar de acordo com a demanda de processos, férias de servidores,  atestado

médicos entre outros. 

A secretaria  não  arrecada  valores  com  cobrança  de  licenças,  e  sim  por  análise  de

processos  ver  LCM  057/2017  disponível  em:  (

https://www.itapoa.sc.gov.br/legislacao/index/detalhes/codMapaItem/18672/codNorma/337261),  estes

recursos são utilizados para a manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, em ações de educação

ambiental, gestão ambiental e outras demandas vinculadas ao bom andamento da SEMAI. 

Convidamos toda a sociedade que tenha dúvidas a virem a secretaria de Meio Ambiente de

Itapoá, sendo que é de nosso inteiro interesse que a comunidade fique ciente de todos os atos e

contribua para  o  melhor  desenvolvimento  do município,  informamos aina que  existe  uma grande

diferença entres estudos,  procedimentos,  documentos  e legislações entre um pequeno lote a  ser

suprimido  e  um  terminal  retroportuario  como  exemplo   que  pode  ser  consultados  em  :

(http://www.ima.sc.gov.br/index.php/licenciamento/instrucoes-normativas ),

(http://www.sde.sc.gov.br/index.php/biblioteca/consema/legislacao ), além das legislações, estaduais,

federais municipais, a qual a SEMAI tem o dever legal de realizar as devidas observações. 

Aproveitamos o oportuno para perguntar ao nobre vereador, qual licença foi emitida em

tempo record, lembrando que todas as licenças são publicadas na página da prefeitura, ressaltando

ainda que existem licenças de diversos portes, ler Consema 98 e 99/2017, bem como existes estudos

de alto padrão com o cumprimento imediato de todas as normas e estudos que tentam dar um jeitinho

no licenciamento  nunca cumprindo de fato  as  normas legais,  lembrando que atualmente  existem

conflitos de legislações municipais o qual necessitam que sejam resolvidas junto a casa de leis, para

que se possam dar andamento em diversos processos de licenciamentos. 

Nos colocamos a inteira disposição para eventuais esclarecimentos que possam sugerir, e

convido ao nobre vereador a visitar a SEMAI, onde o mesmo poderá além de conhecer a estrutura da

SEMAI, poderá observar toda a demanda de processos existente atualmente no setor. 

Atenciosamente,

Rodrigo Cechin
Secretário de Meio Ambiente
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