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Oficio nº 9.219/2021        Timbó, 08 de novembro de 2021. 

 

À 

NILSO NUNES ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 07.050.089/0001-

40, com sede na Estrada Geral Rio Novo, s/nº, Bairro Rio Novo, em Apiúna/SC, CEP 89.135-000. 

Nesta, 

Referência: Processo de Licenciamento Ambiental de Operação - Regularização – 

Cód. Ativ. Res. CONSEMA nº 99/2017 - 15.10.00. 

Protocolo CIMVI nº 487/2018 

Protocolo Prefeitura de Apiúna nº 136/2018 

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 técnico-jurídica com o 

MUNICÍPIO DE APIÚNA, vem, COMUNICAR, acerca dos fatos que passamos a reproduzir: 

A LAO nº 51/2019, expedida pelo Município de Apiúna em parceria técnico-jurídico 

com o CIMVI Ambiental, em 04/02/2019, 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, o empreendedor 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 LAO nº 51/2019 não vêm 

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 o empreendedor requerente para que promova o cumprimento das 

condicionantes comprovadas. 

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

empreendedor apresenta documentos insuficientes, quando sabedor (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 do empreendedor requerente, afeta condicionante de significativa 

importância para a proteção do ambiente, qual seja:  

6.1. Apresentar anualmente comprovante de limpeza do sistema de tratamento de 

efluentes sanitários, realizado por empresa ambientalmente licenciada; 
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6.2. Apresentar anualmente os contratos, notas fiscais, ou comprovantes 

equivalentes de destinação final dos resíduos gerados na atividade; 

6.3. Apresentar anualmente o Certificado de Regularidade do Cadastro Técnico 

Federal Atividades Potencialmente Poluidoras – CTF/APP do IBAMA; 

6.4. Apresentar anualmente relatório técnico do efetivo cumprimento de todos os 

controles e programas ambientais realizados pelo empreendimento bem como o levantamento da 

quantidade total de madeira nativa beneficiada, acompanhado de Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART e documentação comprobatória de execução dos controles e programas ambientais; 

6.5. Apresentar anualmente relação de Documento de Origem Florestal – DOF ou 

documento equivalente, que comprove a origem do produto, quando realizar o desdobro de 

madeiras nativas; 

6.7. Implantar em prazo máximo de 01 (um) mês, placa de identificação na área 

frontal do empreendimento, contendo Nome da empresa, Nº, validade da LAO e Logotipo do CIMVI. 

A placa deverá ter dimensões de 0,80 x 0,60 metros conforme modelo disponível na página do 

CIMVI. Deverá ser encaminhada ao CIMVI, relatório fotográfico comprovando implantação da 

placa, neste mesmo prazo; 

Deve-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 LAO 

nº 51/2019 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, 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 à 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 empreendedor, 

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, n° 1.070, Bairro Araponguinhas, cidade de 

Timbó, Estado de Santa Catarina.    

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 9.219/2021 acima e, com base nas 

mesmas SUSPENDO a LAO nº 51/2019 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 de 

operação, 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 à 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. 

Apiúna, 08 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

 

mailto:contatoamb@cimvi.sc.gov.br

