
RESOLUÇÃO CIQ Nº 081/2020

APROVA  A  TEMPORÁRIA  ATUAÇÃO  SUPLETIVA  DOS
ÓRGÃOS  JURÍDICOS  DA  ADMINISTRAÇÃO  DIRETA  DOS
MUNICÍPIOS  CONSORCIADOS  NA  ATIVIDADE  DE
FISCALIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL NO ÂMBITO
DO SIMLA/CIQ 

O  PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI  -  CIQ,  Sr.  JOÃO CARLOS GOTTARDI,
Prefeito de Corupá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Contrato de Consórcio Público e
seu  Estatuto,  ra ficado  pelos  prefeitos  dos  municípios  consorciados  de  acordo  com  a  AGO  de
25/06/2020,  

Considerando que a análise jurídica dos procedimentos administra vos rela vos à fiscalização e
licenciamento ambiental é a vidade imprescindível consoante o art. 9º, IV, e art. 18 do Decreto 2.955, de
20/10/2010, e o art. 105, parágrafo único e art. 112 e 118 da Portaria Conjunta n. CPMA/IMA Nº 143 DE
06/06/2019; 

Considerando que a vidades de consultoria jurídica, assessoria jurídica e postulação judicial são
priva vas de advogado, conforme o art. 1º da Lei 8.906, de 04/07/1994; 

Considerando que Contrato do Consórcio Intermunicipal Quiriri prevê, no Anexo 2, o emprego
público  de  Advogado  como  integrante  do  Quadro  do  SIMLA  (Sistema  Municipal  de  Licenciamento
Ambiental)  para  atuar  na  análise  jurídica  dos  processos  de  licenciamento  em  relação  às  a vidades
potencialmente poluidoras ou causadoras de significa va degradação ambiental de impacto local; 

Considerando a  imperiosa  redução  de  despesas  correntes  municipais  decorrentes do
reconhecimento do estado de calamidade pública nacional, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em
razão do DLG 006/2020; 

RESOLVE:

Art. 1º. Aprovar a temporária atuação suple va dos órgãos jurídicos da Administração Direta dos
Municípios consorciados na a vidade de fiscalização e licenciamento ambiental no âmbito do SIMLA/CIQ. 

Art. 2º. A atuação dar-se-á pela emissão de pareceres jurídicos em procedimentos de fiscalização
e  licenciamento  ambiental,  assessoramento  em  reuniões  e  na  produção  de  atos  administra vos  do
SIMLA/CIQ,  bem como,  na postulação em defesa dos atos  de  fiscalização e licenciamento,  na forma
definida por ato de cada Chefe do Poder Execu vo dos Municípios consorciados. 

Art. 3. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 26 de junho de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
Prefeito Municipal de Corupá

Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri


