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Ofício nº 8.751/2021 

Timbó, 10 de setembro de 2021. 

À (o) 

ESTAMPARIA E FACÇÃO SANTANA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob nº 32.735.459/0001-20, com sede na rua Ribeirão São Luiz, s/nº, Bairro Ribeirão São 

Luiz, em Apiúna/SC, CEP 89.135-000. 

Procurador (a) 

ANA CARLA DA SILVA, brasileira, inscrita no CPF sob nº 062.994.809-71, com endereço 

profissional na rua Anitápolis, nº 103, Bairro Laranjeiras, em Rio do Sul/SC, CEP 89.167-426  

Nesta, 

Referência:  Processo de Licenciamento Ambiental Simplificado da requerente 

Cód. Ativ. Res. CONSEMA nº 99/2017 – 24.80.00. 

Protocolo CIMVI nº 208/2021 

 Protocolo Prefeitura de Apiúna nº 469/2021 

 

Através do presente o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO VALE DO 

ITAJAÍ – CIMVI, pessoa jurídica de direito público interno, associação pública, inscrita no CNPJ 

nº 03.111.139/0001-09, Departamento Ambiental, com sede na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro 

Araponguinhas, em Timbó, Santa Catarina, CEP 891.20-000, em parceria técnico-jurídica com o 

MUNICÍPIO DE APIÚNA, vem, com referência ao processo de licenciamento mencionado em 

epígrafe expor e requerer o que segue: 

CONSIDERANDO que o empreendedor formulou pedido de Autorização Ambiental para a 

atividade citada na referência acima (24.80.00 - Serviços industriais de tinturaria, de estamparia 

(exceto por sublimação ou digital, desde que sem lavagem), de lavanderia ou de outros 

processos de acabamentos); 

CONSIDERANDO que o empreendedor foi instado Ofício CIMVI nº 7.084/2021, emitido 

em 30 de abril de 2021, com prazo de 03 (três) meses para cumprimento das exigências; 

CONSIDERANDO que não houve resposta, o empreendedor foi intimado através do 

Ofício CIMVI nº 8.357/2021, emitido em 04 de agosto de 2021, com prazo adicional de 01 (um) 

mês para cumprimento das diligências.  O prazo transcorreu sem qualquer manifestação. 

 CONSIDERANDO ser ônus do empreendedor promover as diligências necessárias ao 

regular processamento do feito, e que, após ter sido devidamente instado pela municipalidade para 

apresentar documentos indispensáveis ao prosseguimento do processo de análise, o mesmo deixou 

fluir in albis os prazos concedidos sem qualquer manifestação, estando o processo paralisado por 

longo período em razão da desídia do empreendedor, ocasionando o abandono do processo; 

Ante o exposto, COMUNICAMOS o INDEFERIMENTO do pedido de licença ambiental 

simplificada formulado, bem como o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo 

administrativo respectivo, diante do abandono do mesmo. 

Eventual recurso poderá ser formulado no endereço do Órgão Ambiental Municipal de 

Apiúna, em horário de expediente, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do presente. 
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Considerando que a atividade desenvolvida por Vossa Senhoria é licenciável conforme 

listagem definida pela Resolução CONSEMA/SC nº 99/2017 “24.80.00 - Serviços industriais de 

tinturaria, de estamparia (exceto por sublimação ou digital, desde que sem lavagem), de 

lavanderia ou de outros processos de acabamentos”, fica Vossa Senhoria desde já advertido, de que 

possui o prazo de 01 (um) mês para promover a IMEDIATA regularização do empreendimento, 

dando entrada ao processo de licenciamento ambiental e recolhendo as taxas respectivas, o que 

deverá ser efetuado junto ao órgão ambiental competente. 

Desde já fica Vossa Senhoria advertida de que o não cumprimento tempestivo das 

diligências solicitadas acima acarretará a adoção de todas as medidas judiciais e extrajudiciais 

cabíveis, quer na esfera civil, criminal e administrativa, com remessa de informações a todos os 

órgãos públicos para que executem suas atribuições no âmbito de competências das respectivas 

searas. 

O processo administrativo ambiental encontra-se com vista aberta para o intimado, podendo 

ter acesso aos autos de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, junto a 

sede do CIMVI Ambiental, na Rua Tupiniquim, nº 1.070, Bairro Araponguinhas, em Timbó, Santa 

Catarina, CEP 89.120-000. 

Certos de que o assunto merecerá pronta acolhida e compreensão de Vossa Senhoria, 

aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada consideração e estima.  

Atenciosamente, 

 
DECISÃO: 

Homologo as razões acima, as quais utilizo como fundamento e com base em tais motivos, 

INDEFIRO o pedido de emissão de Autorização Ambiental formulado, e DETERMINO o 

ARQUIVAMENTO DEFINITIVO do processo administrativo respectivo, diante do abandono do 

processo. 

Eventual recurso poderá ser formulado no endereço do órgão ambiental municipal de 

Apiúna, em horário de expediente, no prazo de 20 (vinte) dias, contados do recebimento do presente. 

P.R.I.A.C.-se. 

Apiúna, 10 de setembro de 2021. 
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