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FUNDAÇÃO LAGUNENSE DO MEIO 
AMBIENTE - FLAMA 

 
Gabinete da Presidência 

DESPACHO N. 021/2020/GP/FLAMA 

 

Laguna, 07 de abril de 2020. 

 

Processo FLAMA: Não possui 

Assunto: Prorrogação - Suspensão dos procedimentos de licenciamento ambiental 

 

CONSIDERANDO: 

 

1. A atual situação do sistema de esgotamento sanitário do Município; 

2. O conteúdo do Ofício Interno n. 008/2020/PJF/FLAMA; 

3. O conteúdo do Despacho n. 008/2020/GP/FLAMA; 

4. A realização de audiência extrajudicial com a representante institucional do 

Ministério Público de Santa Catarina no dia 10/02/2020, às 16h00min, na sede da 1ª 

Promotoria de Justiça, com o objetivo de expor a atual situação do sistema de 

esgotamento sanitário do Município de Laguna e discutir possíveis soluções para o 

problema gerado; 

5. A realização de audiência extrajudicial com o representante institucional do 

Ministério Público Federal no dia 13/02/2020, às 14h00min, na sede da Procuradoria da 

República em Tubarão/SC, com o objetivo de expor a atual situação do sistema de 

esgotamento sanitário do Município de Laguna e discutir possíveis soluções para o 

problema gerado; 

6. O Ofício n. 003/2020/PJF/FLAMA, que solicitou cópia do Processo 

Administrativo de Licenciamento Ambiental da ETE da Vila Vitória ao Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina – IMA/SC, a fim de tomar conhecimento da real situação do 

licenciamento ambiental da referida estação, ainda não encaminhado pelo referido 

Instituto. 

7. A possibilidade de resolução extrajudicial do impasse gerado entre CASAN e 

IMA/SC, relacionado à interdição da ETE Vila Vitória pelo referido Instituto; 
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8.  O Decreto Municipal n. 6.207/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais 

de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (Covid-19) no Município de 

Laguna; 

9. O Decreto Municipal n. 6.208/2020, que declara a situação de emergência 

no Município de Laguna, define medidas adicionais para a prevenção e enfrentamento à 

Covid-19, em complementação às ações definidas nos Decretos do governo estadual n. 

515/2020 e n. 521/2020, e dá outras providências; 

10. O Decreto Municipal n. 6.209/2020, que dispõe sobre a continuidade de 

medidas de prevenção e combate ao contágio pelo coronavírus (Covid-19), dando outras 

providências; 

11. O Decreto Municipal n. 6.210/2020, que prorroga o prazo das medidas de 

enfrentamento à situação de emergência em saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus (Covid-19), e dá outras providências; 

12. O Decreto Municipal n. 6.211/2020, que estabelece a prorrogação do 

período de isolamento social, diante do enfrentamento da emergência de saúde pública 

de importância internacional decorrente da infecção humana pelo Covid-19 e dá outras 

providências; 

13. A Portaria n. 09/2020 – FLAMA, que estabelece as normas de atendimento 

ao público e as normas de gestão interna da Fundação Lagunense do Meio Ambiente – 

FLAMA em razão da expedição do Decreto Municipal n. 6.207/2020; 

 

DETERMINO: 

 

A prorrogação da suspensão dos procedimentos administrativos de 

licenciamento ambiental relacionados no Despacho n. 011/2020/GP/FLAMA, que tramitam 

ou passem a tramitar nessa Fundação, por mais 30 (trinta) dias somente em relação aos 

empreendimentos/atividades licenciáveis que sejam beneficiários da rede coletora da 

Estação de Tratamento de Esgoto da Vila Vitória. 

 

Findo o prazo, será expedido novo despacho, onde será reavaliada a situação 

e a necessidade ou não de prorrogação do referido prazo. 
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Cumpra-se. 

Publique-se. 

 

____________________________________ 

LUIZ FELIPE REMOR 

Presidente Interino 

Fundação Lagunense do Meio Ambiente 

FLAMA 

 

 
 
 
 
 


