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Fundação  Municipal  do  Meio  Ambiente  

DIRETORIA DE LICENCIMENTO AMBIENTAL 
Rua Quatorze de Julho, 375, CEP 88075-010 – Estreito  

Fone: (48) 3271-6884- CNPJ: 00.909.972/0001-01 
 

Ofício nº 1020/2021                                                          Florianópolis, 09 de setembro de 2021. 

Processo nº E 47464/2020 e 16157/2021 

 

Ao 

Ilmo. Sr. 

Daniel Vinicius Netto 

DD. Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA 

 

 

C/C 

 

À 

Ilma. Sr. Dra. 

Sheila Maria Martins Orben Meirelles 

DD. Coordenadora da Procuradoria Jurídica 

projur@ima.sc.gov.br 

 

Assunto: Supressão de vegetação primária em caso de utilidade pública no Parque Natural 

Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição para continuidade da operação do Sistema de 

Esgotamento Sanitário – SES da Lagoa da Conceição por meio da realização dos serviços de 

limpeza da Lagoa de Evapoinfiltração - LEI 

 

 

Prezado Srs., 

 

Com meus cordiais cumprimentos, faço menção ao processo de licenciamento 

ambiental do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES da Lagoa da Conceição (E 

47464/2020) e ao processo de projeto de recuperação de área degradada – PRAD 

concernente ao acidente havido no local em 25/01/2021 (E 16157/2021), ambos de 

responsabilidade da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento - Casan e sob a 

competência e análise desta Fundação municipal, como de conhecimento desse ilustre Instituto 

Estadual. 

 

Recentemente, visando à continuidade da operação do Sistema de Esgotamento 

Sanitário – SES da Lagoa da Conceição e, mais especificamente, à realização dos serviços de 

limpeza da Lagoa de Evapoinfiltração – LEI e disposição do pacote lamo-arenoso, a Casan 

solicitou autorização de corte de vegetação primária do bioma Mata Atlântica, com função 

fixadora de dunas, situada no interior de unidade de conservação municipal (Parque Natural 

Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição). 

 

A supressão de vegetação em comento tem por intuito assegurar a manutenção da 

operação do sistema de saneamento local, garantir a segurança da população e do meio 
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ambiente da região, viabilizando a melhoria no processo de disposição final do efluente e, por 

conseguinte, obras de inequívoca utilidade pública. 

 

Nesse contexto, no entendimento desta Fundação, em expressão da Lei 

Complementar n° 140/2011, pela qual “a supressão de vegetação decorrente de 

licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador” (art. 13, 2º), a 

atribuição para esta supressão é deste órgão municipal, enquanto ente licenciador da estrutura 

de saneamento básico e, ainda, gestor da unidade de conservação municipal. 

 

No entanto, adotando posição zelosa, em atenção ao §1º do art. 14 da Lei Federal 

n° 11.428/2006, o qual dispõe que, em relação à supressão de vegetação primária, “a 

supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental 

estadual competente, com anuência prévia, quando couber, do órgão federal ou municipal de 

meio ambiente (...)”, solicita-se, muito reverenciosamente, a manifestação formal desse ilustre 

Instituto Estadual acerca do requerimento de supressão em referência, conforme documentos 

que instruem o presente ofício. 

 

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para renovar votos de 

elevada estima e distinta consideração, bem como me coloco à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Beatriz Campos Kowalski 
Superintendente da FLORAM 
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