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Oficio nº 8.320/2021                                                                                 

Timbó, 30 de julho de 2021. 

À 

RAFAEL FERNANDO BEYER ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 

28.335.373/0001-32, com sede na rua Ministro Luiz Galotti, nº 1.429, Bairro São João, em Benedito 

Novo/SC, CEP 89.124-000  

Nesta, 

Referência:  Condicionantes estabelecidas na Autorização Ambiental 

(AuA) nº 86/2019 da requerente. Cód. Ativ. Res. 

CONSEMA nº 99/2017 – 12.80.00 

Protocolo CIMVI nº 856/2018 

Protocolo Prefeitura de Benedito Novo nº 1.399/2018 

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 89.120-000, em parceria técnica com o MUNICÍPIO 

DE BENEDITO NOVO, vem, COMUNICAR, acerca dos fatos que passamos a reproduzir: 

Tendo em vista que a AuA nº 86/2019 expedida pelo Município de Benedito Novo em 

parceria técnica com o CIMVI Ambiental, em 15/04/2019, previu como condicionante a obrigação do 

empreendedor/oficiado comprovar perante o órgão ambiental condições específicas, em especial os itens 

2, 3 e 4. Através dos Ofícios CIMVI nº 5.370/2020, 6250/2021 e 7393/2021, foram solicitados 

documentos e diligências necessárias ao cumprimento de tais condicionantes. O requerente 

apresentou documentação buscando atender às solicitações do ofício supracitado, procedendo a 

análise pelos técnicos do CIMVI da forma que se segue: 

 AuA nº 86/2019 e Ofícios nº 5.370/2020, 6250/2020 e nº 

7393/2021 

Análise CIMVI 

2. Apresentar anualmente relatório descritivo e fotográfico 

do efetivo cumprimento de todos os controles e programas 

ambientais da empresa, com comprovação de destinação 

final, através de relatório dos Manifestos de Transporte de 

Resíduos e Rejeitos – MTR gerados (via Sistema MTR do 

IMA), acompanhado de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART. 

 Ofício nº 5.370/2020: Embora o requerente tenha 

apresentado relatório de condicionantes e comprovação da 

destinação dos resíduos de aparas e limalhas do período de 

01/01/2019 a 03/09/2019, o mesmo não apresentou 

comprovação da destinação dos resíduos no período de 

03/09/2019 a 30/08/2020, portanto deverá apresentar 

relatório dos Manifestos de Transporte de Resíduos e 

Rejeitos – MTR gerados (via Sistema MTR do IMA) de 

Item não atendido. 

Não houve apresentação de relatório 

anual atualizado tendo o prazo de 

apresentação do relatório anual de 

2021 vencido conforme AuA n° 

86/2019 em 15/04/2021. 

Ocorre que em 29/06/2021 

reencaminhou cópia de relatório 

técnico de setembro de 2020 em 

nome da Técnica Karina Reinicke 

Dalke, sendo que esta inclusive 

encaminhou Ofício em 10/11/2020 

informando do rompimento do 

contrato de prestação de consultoria. 
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todos os resíduos gerados, inclusive resíduos 

contaminados e óleo usado. 

Ofício  CIMVI nº 6250/2020 - Item parcialmente atendido. 

Embora o requerente tenha comprovado a destinação dos 

resíduos de aparas e limalhas de metais não ferrosos, até o 

momento o não foi comprovada a destinação dos resíduos 

contaminantes gerados pelo empreendimento (óleo usado, 

estopas e embalagens contaminadas). 

Dessa forma, solicita-se que seja apresentado no prazo deste 

ofício, uma justificativa, bem como a comprovação, através 

de relatório fotográfico, de que tais resíduos estão sendo 

adequadamente armazenados enquanto aguardam a 

destinação final. 

Ofício  CIMVI nº 7390/2021 - Item Parcialmente 

Atendido. 

Apresentar os CDF’s relativos aos  MTR’s apresentados. 

3. Apresentar anualmente comprovante de limpeza do 

sistema de efluentes sanitários realizada por empresa 

ambientalmente licenciada; 

Ofício nº 5.370/2020: Este item deverá ser apresentado na 

data de 15/04/2021 conforme estipulado no oficio CIMVI 

1.920/2019 

Ofício  CIMVI nº 6250/2020 - Item não atendido. 

Considerando que com a desativação do banheiro do 

empreendimento deverá ser realizada a limpeza e desativação 

da fossa e filtro, solicita-se comprovação de tal feito no prazo 

anteriormente estipulado pelo Ofício nº 1.920/2019, findando 

em 15/04/2021. 

Ofício  CIMVI nº 7390/2021 - Item não atendido. 

Item atendido. 

4. Apresentar no prazo de 16 (dezesseis) meses 

Anuência do Município para uso de Área de Preservação 

Permanente – APP; 

Ofício nº 5.370/2020: Este item deverá ser apresentado até a 

data de 28/11/2020 conforme oficio CIMVI 5.108/2020. 

Ofício  CIMVI nº 6250/2020 - Item não atendido. 

O requerente deverá apresentar à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, a documentação necessária à 

obtenção da Certidão de Regularização Ambiental (CRA), 

documento que anui o uso de APP, conforme a Lei Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

Item não atendido. 
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nº 1994/2020 e Decreto nº 141/2020, devendo apresentar o 

CRA ao CIMVI no prazo deste ofício. 

Ofício  CIMVI nº 7390/2021 - Item não atendido. 

O Termo de Compromisso Ambiental é  ato bilateral  e  não 

um documento feito e  subscrito pelo interessado.   

O requerente deverá apresentar à Secretaria Municipal de 

Agricultura e Meio Ambiente, a documentação necessária à 

obtenção da Certidão de Regularização Ambiental (CRA), 

documento que anui o uso de APP, conforme a Lei Municipal 

nº 1994/2020 e Decreto nº 141/2020, devendo apresentar o 

CRA ao CIMVI no prazo deste ofício. 

Apresentou somente Consulta de 

Núcleo Urbano, sendo que deveria 

apresentar Certidão de 

Regularização Ambiental. 

Ofício  CIMVI nº 7390/2021 - Salienta-se a necessidade de 

apresentação de uma procuração para que o Sr. Sandro 

Fritz possa representar o requerente junto ao CIMVI, 

conforme o modelo disponível na página do CIMVI 

Ambiental 

<https://ambiental.cimvi.sc.gov.br/documentos-

ambientais/>. 

Item não atendido. 

Não houve apresentação de 

procuração ou qualquer menção de 

existência de técnico responsável 

pelos controles ambientais do 

empreendimento. 

A AuA nº 86/2019, expedida pelo Município de Benedito Novo em parceria técnico-

jurídico com o CIMVI Ambiental, em 15/04/2019, previu determinadas obrigações do 

empreendedor/oficiado como Condições Específicas e Condicionantes, tendo fixado prazo para que o 

mesmo diligenciasse até o órgão ambiental a fim de efetuar a devida comprovação do cumprimento e 

da manutenção da regularidade. 

Ocorre que, mesmo diante da clareza solar do ato administrativo, a empreendedora vem 

quedando inerte em promover as diligências que lhe competem, causando embaraço ao processo 

administrativo e prejuízo ambiental evidente, visto que os tão importantes controles ambientais   

previstos no processo de licenciamento e consignados expressamente na AuA nº 86/2019 não vem 

sendo comprovados. 

Objetivando garantir contraditório e ampla defesa, operando de forma a assegurar a 

manutenção do empreendimento em questão, com base, especialmente no princípio do 

desenvolvimento econômico sustentável, este órgão de assessoramento técnico jurídico tem 

constantemente oficiado a empreendedora requerente para que promova o cumprimento das 

condicionantes estabelecidas. 

Todavia, tais esforços tem sido em vão visto que, além de protocolizados a destempo, a   

empreendedora apresenta documentos insuficientes ou mesmo não se manifesta, quando sabedora 

(inclusive pelos estudos que apresentou durante o processo de licenciamento) das medidas que 

deveriam ser tomadas. 

A tudo isso alinha-se que no caso em questão, a insuficiência de elementos apresentados, 

além da desídia natural da empreendedora requerente, afeta condicionante de significativa 

importância para a proteção do ambiente, quais sejam:  
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“2. Apresentar anualmente relatório descritivo e fotográfico do efetivo cumprimento de 

todos os controles e programas ambientais da empresa, com comprovação de destinação final, 

através de relatório dos Manifestos de Transporte de Resíduos e Rejeitos – MTR gerados (via 

Sistema MTR do IMA) e comprovantes semelhantes que comprovem a destinação correta de todos os 

resíduos gerados, acompanhado das respectivas licenças ambientais e Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART; 4. Apresentar no prazo de 16 (dezesseis) meses Anuência do 

Município para uso de Área de Preservação Permanente – APP; 5. O empreendedor deverá atender 

as condições específicas estabelecidas pelo Despacho, emitido em 02/07/2019, pela Secretaria 

Municipal da Agricultura e Meio Ambiente do Município de Benedito Novo para o uso da Área de 

Preservação Permanente - APP, no prazo de 01 (um) ano, para realização da compensação 

ambiental e posteriormente a anuência pelo uso da APP;” conforme Ofícios CIMVI nº Ofícios nº 

5.370/2020, 6250/2020 e nº 7393/2021. 

De se registrar, ainda, que as diligências orientativas (na forma como enuncia a Lei 

Complementar Nacional nº 123/06 em seu artigo 55 e parágrafos) já foram anteriormente adotadas 

pelo órgão ambiental, sendo que não há como admitir-se a manutenção de comportamentos como o 

presente. 

Ante o quadro anteriormente retratado, opinamos pela SUSPENSÃO imediata da AuA nº 

86/2019 até que o empreendedor requerente cumpra efetivamente todas as condicionantes 

fixadas na mesma, o que deverá ser realizado no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de conversão 

da suspensão em CASSAÇÃO da licença ambiental, ficando advertido de que no mesmo prazo 

anteriormente declinado deverá, assim querendo, interpor recurso administrativo. 

Considerando tratar-se de atividade que não pode ser exercida sem a vigência do ato 

administrativo, caso acolhido o parecer acima, oficie-se ao setor de Fiscalizações para que promova 

as diligências necessárias a verificação de eventual descumprimento da legislação adotando as 

medidas cabíveis e efetuando-se a remessa das informações ao Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, em sendo o caso, para adoção das ações que entender pertinentes. 

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, município de 

Timbó/SC, 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. Qualquer 

dúvida estamos à disposição. 

Atenciosamente, 
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DECISÃO 

 

Homologo as razões contidas no Ofício CIMVI nº 8.320/2021 acima, e, com base nas 

mesmas SUSPENDO a AuA nº 86/2019 até que o empreendedor requerente cumpra efetivamente 

todas as condicionantes fixadas na mesma, o que deverá ser realizado pelo mesmo no prazo de 20 

(vinte) dias, sob pena de conversão da suspensão em CASSAÇÃO da licença ambiental, ficando 

advertido de que no mesmo prazo anteriormente declinado deverá, assim querendo, interpor recurso 

administrativo. 

Considerando tratar-se de atividade que não pode ser exercida sem a vigência do ato 

administrativo, remata-se cópia do presente expediente ao Setor de Fiscalizações para que promova 

as diligências necessárias a verificação de eventual descumprimento da legislação adotando as 

medidas cabíveis e efetuando-se a remessa das informações ao Ministério Público do Estado de 

Santa Catarina, em sendo o caso, para adoção das ações que entender pertinentes. 

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

 

Benedito Novo, 30 de julho de 2021. 
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