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PORTARIA n.º 02/2020/SEMAI - Atualização 
 
 

Estabelece NOVAS DIRETRIZES PARA 

OBTENÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL 

REFERENTE AOS LOTES À BEIRA-MAR 

OU A UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 50 

METROS DO AMBIENTE PRAIAL 

Dispõe sobre os novos procedimentos para obtenção de Certidão Ambiental, via 

Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI), referente aos lotes à beira-mar ou a uma 

distância de até 50 metros do ambiente praial. 

Art. 1º Esta resolução visa normatizar os procedimentos para obtenção de Certidão 

Ambiental referente aos lotes à beira-mar ou a uma distância de até 50 metros do ambiente 

praial, especificando quais profissionais habilitados devem executar os estudos intrínsecos ao 

laudo/estudo ambiental e, em linhas gerais, como os mesmos deverão proceder. 

Art. 2º Para solicitação de Certidão Ambiental o requerente deverá abrir o protocolo 

presencialmente na sede da SEMAI ou via Portal do Cidadão. 

§ 1º O protocolo deverá ser aberto pelo contribuinte ou por terceiros com procuração 

reconhecida, sendo que a taxa será emitida mediante as informações prestadas pelo mesmo.  

§ 2º Uma vez quitado o boleto, a SEMAI não realizará a devolução do valor. 
 

Art. 3º Esta solicitação gera um documento que indica apenas as restrições ambientais 

existentes no imóvel com base na legislação ambiental e florestal vigente. A viabilidade 

locacional de um empreendimento e/ou atividade considerada potencialmente causadora de 

degradação ambiental, segundo as resoluções pertinentes, é analisada e indicada durante o 

processo de licenciamento ambiental1. 

 
 

                                                 
1
 Disponível em: <https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/106790>. Acesso em: 06 nov. 2020. 
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Art. 4º Destaca-se que, eventualmente, a SEMAI poderá solicitar a complementação de 

documentação a partir de novos laudos ou estudos com intuito de subsidiar a emissão da 

Certidão Ambiental. 

§ 1º Para as situações de complementação não será necessário apresentar procuração 

desde que o documento a ser protocolado esteja assinado pelo requerente ou seu 

representante legal. 

Art. 5º A SEMAI informará via sistema, e-mail ou ofício quando a Certidão Ambiental 

estiver disponível. É de responsabilidade do requerente manter um e-mail cadastrado e 

atualizado no sistema da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

§ 1º Para entrega de documentos pertinentes ao processo protocolado, a SEMAI 

contatará o requerente, conforme dados indicados no processo, para que se dirija ao órgão 

ambiental para a busca do documento. A Certidão também poderá ser enviada via e-mail. 

§ 2º Para a retirada de documentos pertinentes ao processo protocolado, deverá ser ou o 

requerente ou seu representante legal. 

§ 3º Não havendo nenhuma manifestação do requerente após 15 (quinze) dias corridos da 

movimentação no sistema/envio de ofício, a SEMAI considerará ciência por parte do 

requerente e contará o prazo citado no Art. 6º para o arquivamento do processo. 

Art. 6º Caso não haja nenhuma manifestação do contribuinte para com a SEMAI após 120 

(cento e vinte) dias corridos, a contar da data do recebimento da notificação pelo contribuinte, 

o processo será arquivado em definitivo. 

§ 1º Para desarquivamento do processo, deverá ser realizado o pagamento de nova taxa. 
 

Art. 7º Todas as diretrizes e especificações para confecção dos laudos/estudos devem 

seguir o documento anexo a esta Portaria, intitulado DIRETRIZES - ROTEIRO PARA LOTES À 

BEIRA-MAR2. 

Art. 8º Os novos procedimentos para obtenção de Certidão Ambiental referente aos lotes à 

beira-mar ou a uma distância de até 50 metros do ambiente praial passará a ter validade após 

sua publicação no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina (DOM/SC)3. 

 

 

                                                 
2
 Disponível em: <https://www.itapoa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/148543>. Acesso em: 23 nov. 2020. 

3
 Disponível em: <https://diariomunicipal.sc.gov.br/site/>. Acesso em: 23 nov. 2020. 
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Itapoá - SC, 23 de novembro de 2020 
 
 
 
 
 
 
 

Charles Adriano Müller 

Secretário de Meio Ambiente de Itapoá – SEMAI 
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Para a emissão da Certidão Ambiental, fica DETERMINADA a seguinte documentação 

que o requerente/interessado deverá apresentar para análise da Secretaria de Meio 

Ambiente de Itapoá (SEMAI): 

 
 

 

DIRETRIZES - ROTEIRO PARA LOTES À BEIRA-MAR 
 

OBJETIVO: Dar subsídio à Secretaria de Meio Ambiente de Itapoá (SEMAI) para que a 

mesma possa emitir o documento nomeado de Certidão Ambiental. Tal documento será 

emitido para lotes à beira-mar ou a uma distância de até 50 metros do ambiente praial. 

Eventualmente, em caso de solicitação da Defesa Civil de Itapoá, o mesmo também 

poderá ser utilizado. 
 

EMBASAMENTO 
 

 Considerando-se o estudo elaborado por Angulo e Souza (2005) tratando da 

‘Definição Técnica de restinga e identificação e delimitação das áreas de restinga no 

município de Itapoá’; 

 Considerando-se a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a 

proteção da vegetação nativa – em seu Capítulo II (Das áreas de preservação 

permanente), na Seção I (Da Delimitação das Áreas de Preservação Permanente) e, 

especificamente, no Art. 4º, são resguardadas: VI - as restingas, como fixadoras de 

dunas ou estabilizadoras de mangues; VII - os manguezais, em toda a sua extensão 

(BRASIL, 2012); 

 Considerando-se a morosidade da aprovação do Projeto de Gestão Integrada da 

Orla Marítima de Itapoá pela Comissão Técnica Estadual do Projeto Orla (MMA, s/d); 

 Considerando-se o Panorama da Erosão Costeira no Brasil (BRASIL, 2018) com 

destaque aos apontamentos e resultados sobre o município de Itapoá; 

 Considerando-se os diversos estudos técnico-científicos que evidenciam a intensa 

erosão costeira ocorrente no município de Itapoá (e.g. Ângulo, Souza, 2002, 2003, 

2004; Silveira et al., 2019); 

 Considerando-se a demanda por definição de procedimento para expedição de 

Certidão Ambiental para lotes à beira-mar ou até 50 m do ambiente praial; 
 

1. Matrícula atualizada do imóvel; 

2. Levantamento topográfico (croqui e demarcação) da área realizada por profissional 

habilitado e com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) válida; 

3. Laudo técnico de profissional(ais) habilitado(s) autônomo(s) ou vinculado(s) à 

empresa privada, com a devida inscrição regular no respectivo conselho de classe 

(ou equivalente), que apresente de forma conclusiva: 

 Laudo de cobertura vegetal: Análise conclusiva indicando se há ou não vegetação 

fixadora de duna e/ou estabilizadora de mangue. Além disto, breve descrição da 

cobertura vegetal (fitológica) do lote. Profissionais habilitados: Biólogo(a), 

Engenheiro(a) Florestal, Engenheiro(a) Agrônomo e/ou outro que 
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apresentar confirmação de extensão de atribuição pelo conselho de classe ou 

equivalente; 

 Laudo de vulnerabilidade à erosão costeira: Análise detalhada e conclusiva 

destacando se o lote em estudo exibe erosão costeira já deflagrada e se o mesmo 

se encontra num trecho vulnerável da orla ou não. Solicita-se que registros 

fotográficos datados do lote sejam incluídos no laudo e que, além disto, conste se 

há ou não qualquer tipo de contenção (enrocamento, paliçada, gabião, etc.) nas 

proximidades (~50 metros). Profissionais habilitados: Geólogo(a), Oceanógrafo(a), 

Geógrafo(a) e/ou outro que apresentar confirmação de extensão de atribuição 

pelo conselho de classe ou equivalente; 

 Laudo técnico de viabilidade construtiva: Análise básica e direta contendo parecer 

técnico conclusivo sobre a possibilidade de edificação ou não, levando em 

consideração, sobretudo, a vulnerabilidade à erosão costeira. Ressalta-se que o 

laudo sobre viabilidade construtiva não avaliará questões ligadas ao potencial 

construtivo ou de projeto executivo, por exemplo. Estas serão avaliadas pela 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo. O laudo de viabilidade construtiva 

deverá indicar apenas se o lote é passível ou não de edificação, levando em 

consideração as questões de zoneamento, de vulnerabilidade à erosão e outras 

que o profissional julgar pertinente. Profissionais habilitados: Engenheiro(a) Civil, 

Arquiteto(a) e Urbanista, Técnico(a) em Edificações e/ou outro que apresentar 

confirmação de extensão de atribuição pelo conselho de classe ou equivalente. 

4. Comprovante de quitação do boleto referente à solicitação de Certidão Ambiental. 
 

 

 

A SEMAI ressalta que tais procedimentos foram concebidos com base no 

entendimento atual da legislação e jurisprudência existente. No caso de mudanças na 

legislação, avanços acadêmico-científicos e/ou alterações físicas na paisagem 

itapoaense, tal entendimento poderá passar por modificações e/ou atualizações. 

Salienta-se ainda que a Certidão Ambiental indica, unicamente, as restrições 

ambientais existentes no imóvel com base na documentação supracitada e na 

legislação ambiental vigente. A mencionada Certidão não substitui qualquer 

atividade passível de licenciamento ambiental prevista para o imóvel. 

A viabilidade locacional de um empreendimento e/ou atividade considerada 

potencialmente causadora de degradação ambiental, segundo as resoluções 

pertinentes, é analisada e indicada durante o processo de licenciamento ambiental. 
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Observações: Aos profissionais vinculados ao CREA-SC, a SEMAI pede que os mesmos preencham a 

ART de forma correta, obedecendo as normas indicadas no Manual de Procedimentos de Anotação 

de Responsabilidade Técnica - ART do CREA/SC. Diversos profissionais tem preenchido a ART para tratar 

de vulnerabilidade à erosão costeira como Controle Ambiental e, no campo Observações, estão 

colocando as especificidades. Mas, conforme o referido manual, "o campo Observações será utilizado 

para justificar ART's de distrato de contrato e substituição de ART ou de profissional". Demais 

informações no campo Observações poderão ser incluídas quando o setor de licenciamento solicitar, 

ou, noutros casos, quando estiverem contidas em alguma Instrução Normativa. Além disto, Controle 

Ambiental é uma atribuição amplamente subjetiva e destoa das conclusões emitidas sobre erosão 

costeira, portanto, exige-se que a atribuição seja preenchida corretamente. A subjetividade da 

atribuição Controle Ambiental foi constatada pela SEMAI ao notar que, erroneamente, a mesma 

estava sendo utilizada para tecer conclusões sobre erosão costeira em alguns estudos/laudos e, 

noutros, para diagnóstico do meio socioeconômico. Como exemplos de atribuições específicas sobre 

erosão costeira, dentro daquelas competentes aos geólogos, existem as seguintes: Geomorfologia 

(F1713) e Geomorfologia - área de risco (F3042). Aos profissionais de outros conselhos (ou equivalentes) 

requeremos as mesmas adequações. 

 

Definição de ambiente praial: Com intuito de extinguir qualquer tipo de dúvida ou dualidade 

conceitual e, portanto, facilitar o desenvolvimento dos estudos, a SEMAI entende como ambiente 

praial a definição de Davis Jr. (1985): “O ambiente praial é definido como sendo uma zona de 

sedimentos inconsolidados que compreende os limites, superior e inferior, de ação das ondas no perfil 

praial”. Portanto, os 50 m deverão ser considerados a partir da areia da praia ou de outra estrutura 

antrópica, tais quais: paliçada, enrocamento, gabião, etc. Abaixo há exemplos ilustrativos que 

ocorrem em Itapoá e que devem ser considerados na confecção dos laudos/estudos: 

 

 
Figura 1. Linhas vermelhas (−) contendo 50 m e representando o ponto a partir do ambiente praial que deverá ser considerado 

para que os estudos ligados ao documento intitulado ‘DIRETRIZES - ROTEIRO PARA LOTES À BEIRA-MAR’ sejam realizados visando à 

obtenção da Certidão Ambiental. Fonte: Google Earth Pro | Imagens orbitais: 29/10/2019. 
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__________________________________ 
Charles Adriano Müller 

Secretário de Meio Ambiente de Itapoá - SEMAI 
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