
RESOLUÇÃO CIQ N0 096/2020

REGULAMENTA  O  LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  E  A
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL NO ÂMBITO DO SIMLA/CIQ 

O PRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI - CIQ, no uso das atribuições que lhe
são conferidas  pelo Contrato  de  Consórcio  Público,  ratificado pela  indicação dos  prefeitos  consorciados,
RESOLVE:

Capítulo I
Licenciamento Ambiental

 
Art. 1º. A análise técnica e jurídica dos procedimentos de autorização ambiental, autorização para

corte de vegetação e processos de licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos utilizadores
de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar
degradação ambiental local nos Municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, será
exercida pelo quadro técnico habilitado do Consórcio Intermunicipal Quiriri e obedecerá o Decreto n. 2.955,
de 20 de janeiro de 2010, com as alterações previstas nessa resolução. 

Parágrafo  único:  Enquanto  o  Consórcio  Intermunicipal  Quiriri  não  dispuser  de  advogado  para
análise jurídica dos procedimentos indicados no  caput deste artigo, a tarefa caberá ao órgão jurídico da
Administração  Direta  de  cada  um  dos  municípios,  segundo  a  origem  territorial  de  cada  licenciado  ou
autorizado. 

Art.  2º.  A abertura do processo a que se refere o presente capítulo se dá com o protocolo do
pedido, e respectiva documentação, através dos seguintes sistemas computacionais: 

I - Sistema de Informações Ambientais – SINFAT, quando se tratar de licenciamento ambiental em
sentido estrito; e 

II - Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais – SINAFLOR, quando se tratar de
autorização de cortes, supressão de vegetação e/ou aproveitamento de produto florestal.

Art.  3º.  Aberto  o  processo  quanto  a  licenciamento  ambiental  em  sentido  estrito  (SINFAT),  as
competências serão as seguintes: 

I - Protocolo: que receberá novos requerimentos e enviará boletos ao usuário; 

II - Administrador Local: que formará equipes para licenciamento; 

III - Analista Técnico: fará análise em sentido estrito dos pedidos de licença ambiental e emissão de
pareceres técnicos e relatórios de vistoria, além de requerer documentação complementar; 

IV - Superintendente: defere ou indefere a licença;

V - Auditor: acompanhará o processo ambiental; 

Art.  4º.  Aberto  o  processo  quanto  a  autorização  de  cortes,  supressão  de  vegetação  e/ou
aproveitamento de produto florestal (SINAFLOR), as competências serão as seguintes:



I – Gerente Operacional: receberá o protocolo, encaminha à análise técnica e homologa parecer
técnico; 

II - Analista Técnico: relata e emite parecer técnico; 

IV – Gerente Autorizador: defere ou indefere a licença; 

Art. 5º. É do conjunto do quadro técnico habilitado o conjunto de competências das comissões
referidas no art. 36 do Decreto n. 2.955, de 20 de janeiro de 2010. 

Art. 6º. Aplicam-se aos procedimentos ambientais referidos nesta resolução os modelos descritos
no Anexo único do Decreto n. 2.955, de 20 de janeiro de 2010. 

Art. 7º. A competência de subscrição descrita no art. 46 do Decreto n. 2.955, de 20 de janeiro de
2010, relativo às licenças ambientais municipais, será exercida, após a emissão de parecer técnico conclusivo,
pelas autoridades administrativas municipais abaixo indicadas: 

I – No Município de Campo Alegre: o titular do Serviço de Agropecuária e Meio Ambiente (Lei n.
2.683, de 10/12/2002, art. 42, §1º, I); 

II – No Município de Corupá: o titular da Chefia de Meio Ambiente (Lei Complementar n. 76, de
14/12/2018, art. 14, I);

III  –  No Município de Rio Negrinho:  o titular  da Secretaria  Municipal  de Planejamento e Meio
Ambiente (Lei Complementar n. 35, de 10/10/2006, art. 137, VII)

IV – No Município de São Bento do Sul: o titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Lei n.
2.258, de 16/12/2008, art. 28)

Art. 8º. As publicações a que se refere o art. 51 do Decreto n. 2.955, de 20 de janeiro de 2010, no
tocante aos procedimentos desta resolução, serão feitas no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina
ou em periódico de circulação local. 

Art. 9º. O recurso administrativo previsto no art. 52 do Decreto n. 2.955, de 20 de janeiro de 2010,
será protocolado em campo próprio no sítio eletrônico do Consórcio Intermunicipal Quiriri e será analisado
pelo quadro técnico habilitado que, se não reconsiderar a decisão, a enviará instruída, com contrarrazões ao
recurso interposto, à autoridade administrativa imediatamente superior àquela indicada nos incisos do art. 7º
desta resolução, ou seja:

I  –  No  Município  de  Campo  Alegre:  o  titular  da  Secretaria  Municipal  de  Desenvolvimento
Econômico (Lei n. 2.683, de 10/12/2002, art. 40, I); 

II – No Município de Corupá: o Chefe de Meio Ambiente e, em segunda instância administrativa, o
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CONDEMA (Lei Complementar n. 76, de 14/12/2018, Art. 9º, X, c/c
art. 14, caput, Art. 22, § único e art. 23);

III – No Município de Rio Negrinho: o Prefeito Municipal; 

IV – No Município de São Bento do Sul: o Secretário Municipal de Meio Ambiente e, em segunda
instância administrativa, o Conselho Municipal de Meio Ambiente – CONDEMA (Lei 2.258/08, art. 62, III e art.
63)



Capítulo II
Fiscalização Ambiental

Art.  10º.  Ficam  regulados  pela  Portaria  Conjunta  CPMA/IMA  Nº  143,  de  06/06/2019,  os
procedimentos para apuração de infrações administrativas ambientais por condutas e atividades lesivas ao
meio ambiente, instrumentalizados mediante o devido processo legal, através do qual serão apuradas as
responsabilidades por infrações ambientais, com imposição das sanções, a defesa, o sistema recursal e a
execução administrativa de multas no âmbito dos órgãos executores da Política Municipal do Meio Ambiente
dos Municípios de Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul. 

Art. 11. As atribuições de Agente Fiscal e de Autoridade Ambiental Fiscalizadora (art. 2º, I e II, da
Portaria Conjunta CPMA/IMA Nº 143, de 06/06/2019) serão exercidas pelo agente fiscal (efetivo ou ad hoc)
integrante da Administração Direta do Município indicado como local da fiscalização, consoante disposto: 

I – No Município de Campo Alegre: na Lei n. 2.683, de 10/12/2002, art. 42, §1º, II; 

II – No Município de Corupá: na Lei Complementar n. 76, de 14/12/2018, art. 14, II, 15, 16 e 17;

III – No Município de Rio Negrinho: na Lei Complementar n. 35, de 10/10/2006, art. 137, VII; 

IV – No Município de São Bento do Sul: na Lei n. 2.258, de 16/12/2008, art. 43.

Art.  12.  A competência  recursal  em matéria  de fiscalização ambiental,  indicada no art.  137 da
Portaria Conjunta CPMA/IMA Nº 143, de 06/06/2019, será exercida: 

I  –  No Município de Campo Alegre:  em única instância pelo titular  da Secretaria  Municipal  de
Desenvolvimento Econômico (Lei n. 2.683, de 10/12/2002, art. 40, I); 

II – No Município de Corupá: em primeira instância pelo titular da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e em segunda instância pelo COMDEMA (Lei Complementar n. 76, de 14/12/2018, art. 21 a 23);

III – No Município de Rio Negrinho: em única instância pelo Prefeito Municipal; 

IV – No Município de São Bento do Sul: em primeira instância pelo Secretário do Meio Ambiente ou
funcionário público municipal por ele designado e em segunda e última instância pelo COMDEMA (Lei 2.258,
de 16/12/2008, arts. 62, III, 63 c/c Lei n. 1.837, de 22/05/2007, art. 2º, IV )

Art. 14. Enquanto o Consórcio Intermunicipal Quiriri não dispuser de advogado para elaboração dos
pareceres jurídicos indicados na Portaria Conjunta CPMA/IMA Nº 143, de 06/06/2019, a tarefa caberá ao
órgão jurídico da Administração Direta de cada um dos municípios, segundo a origem territorial da autuação. 

Art. 15. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 

Campo Alegre, Corupá, Rio Negrinho e São Bento do Sul, 28 de dezembro de 2020.

JOÃO CARLOS GOTTARDI
Prefeito de Corupá

            Presidente do Consórcio Intermunicipal Quiriri


