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PORTARIA Nº 174  – FATMA, de 30 de junho de 2015 
 

Estabelece os procedimentos para fins de 
cumprimento do compromisso de compensação 
ambiental decorrente do licenciamento ambiental de 
significativo impacto ambiental. 

 
 
O Presidente da Fundação do Meio Ambiente - FATMA, no uso de suas atribuições 
estatutárias. 
 
CONSIDERANDO: 

 

A necessidade de uniformizar e normatizar a operacionalização da compensação ambiental 
decorrente do licenciamento ambiental de significativo impacto ambiental; 
 A obrigatoriedade do fiel cumprimento da lei estadual, federal e suas regulamentações, 
cabendo ao órgão ambiental competente expedir as devidas instruções normatizadoras visando a 
proporcionar segurança jurídica ao licenciamento ambiental, evitando, ao máximo, as 
discricionariedades no âmbito administrativo; 
 A obrigatoriedade do fiel cumprimento da lei estadual, federal e suas regulamentações, pelos 
órgãos executores do Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC e demais beneficiários 
previstos em lei, visando a proporcionar segurança jurídica na execução da compensação, evitando, 
ao máximo, as discricionariedades no âmbito administrativo; 
 O interesse público de que os processos para cumprimento do compromisso de compensação 
ambiental ocorram de maneira tecnicamente motivada, colegiada e transparente; 

A necessidade de normatizar os procedimentos da Câmara Técnica de Compensação 
Ambiental – CTCA da Fundação do Meio Ambiente - FATMA, aumentando a eficiência e a 
transparência do seu trabalho; 

 
RESOLVE: 

CAPÍTULO I  
 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
Art. 1º  Esta Portaria estabelece os procedimentos para fins de cumprimento do compromisso de 
compensação ambiental decorrente do licenciamento ambiental de significativo impacto ambiental, 
no que concerne ao previsto no art. 36 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000 que institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, no capítulo VIII do Decreto nº 4.340, de 22 de 
agosto de 2002 que regulamenta o SNUC, Resolução CONAMA nº 371, de 05 de abril de 2006, 
bem como nas subseções I e V da seção VI do capítulo V-A da Lei nº 14.675, de 13 de abril de 
2009, que institui o Código Estadual do Meio Ambiente, com as alterações promovidas pela lei 
19.742, de 22 de janeiro de 2014, de 13 de abril de 2009. 
 

CAPÍTULO II  
 

DAS OBRIGAÇÕES 
 
Art. 2°  São passíveis de compensação ambiental prevista no art. 36 da Lei nº 9.985/00 (SNUC), nas 
Resoluções CONAMA nº 371/06, CONSEMA nº 001/2006, CONSEMA nº 003/2008 e CONSEMA 
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nº 013/2012 e alterações subseqüentes, e nas subseções I e V da seção VI do capítulo V-A da Lei 
nº 14.675 (Código Estadual do Meio Ambiente), os empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, obrigados a licenciamento pela FATMA, para o qual seja exigido: 

 
I - Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental - EIA-RIMA;  

 
II - Estudo de Conformidade Ambiental – ECA, quando exigido EIA/RIMA;  

 
III - Estudos ambientais para modificação/expansão de empreendimentos já licenciados, quando 
exigido EIA/RIMA.  

 
Parágrafo único - O Sistema de Informações Ambientais - SINFAT deverá dispor de ferramenta que 
selecione automaticamente os empreendimentos listados nos itens I a III. 

 
CAPÍTULO III 

 
DOS CONCEITOS E DEFINIÇÕES 

 
Art. 3°  Para fins previstos nesta Portaria entende-se por: 

 
I - aplicação da compensação ambiental – utilização dos recursos da compensação estadual de 
acordo com o que preceitua o art. 163 do Código Estadual do Meio Ambiente;  
 
II - convênio – instrumento contratual para destinar recursos da compensação ambiental de origem 
estadual a outras instituições, ou pessoa física no caso de RPPN, gestoras de unidades de 
conservação; 
 
III - cronograma físico-financeiro - corresponde ao plano de aplicação físico-financeiro do projeto 
executivo do empreendimento; 
 
IV - definição da compensação ambiental – decisão da(s) unidade(s) de conservação a ser 
beneficiada(s); 
 
V - destinação da compensação ambiental – indicação, em plano de trabalho detalhado, das 
atividades/estudos/serviços/produtos para o(s) qual(is) o recurso de compensação ambiental será 
destinado; 
 
VI - gestor – responsável pela execução do plano de trabalho detalhado da compensação ambiental; 
 
VII - órgão ambiental competente (órgão licenciador) – órgão responsável pelo licenciamento; 
 
VIII - órgão executor do SNUC – ICMBio, FATMA e órgãos ambientais municipais, com a 
atribuição de implantar o SNUC/SEUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades 
de conservação estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação; 
 
IX - declaração de investimentos – documento informando os custos estimados para implantação do 
empreendimento para definição da compensação ambiental devida pelo empreendedor; 
 
X - plano de trabalho detalhado – detalhamento do programa de compensação ambiental, contendo 
o cronograma físico - financeiro estruturado de acordo com a legislação do Sistema Nacional de 
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Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, Código Estadual do Meio Ambiente, Resolução 
CONAMA nº 371/06 e sucedâneos; 
  
XI - requerente – instituição, ou pessoa física no caso de RPPN, responsável por ações de criação, 
implantação, manutenção e gestão de unidades de conservação; 
 
XII - termo de compromisso – instrumento firmado para fins de emissão de LAI ou LAO corretiva 
e/ou aplicação do recurso de compensação ambiental.  

 
CAPÍTULO IV  

 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Seção I  

 
Da Informação da Disponibilidade de Recursos  

 
Art. 4º  Decorridos no máximo 30 (trinta) dias da data de solicitação da Licença Ambiental de 
Instalação – LAI ou Licença Ambiental de Operação Corretiva - LAO Corretiva, a Diretoria de 
Licenciamento Ambiental – DILIC, por meio de suas gerências responsáveis pelo licenciamento 
ambiental de empreendimentos passíveis de pagamento de compensação ambiental, deverá 
preencher o Formulário “Informação da equipe do licenciamento para a CTCA/FATMA referente 
disponibilidade de recursos de compensação ambiental” (Anexo 1) e encaminhar à Secretaria 
Executiva da CTCA/FATMA.  
 
Parágrafo único - O formulário deverá estar acompanhado de cópia da Licença Ambiental Prévia - 
LAP, de parecer(es) técnico(s) da LAP, declaração de custos estimados de implantação, apresentado 
pelo empreendedor no âmbito do licenciamento. 
 

Seção II  
 

Do Termo de Compromisso para Emissão da LAI ou LAO Corretiva 
 
Art. 5º Para fins de emissão da LAI ou LAO Corretiva deverá ser elaborado e assinado entre a 
FATMA e o empreendedor o termo de compromisso para fins de cumprimento da compensação 
ambiental (Anexo 2), que deverá integrar a própria LAI ou LAO Corretiva. 
 
§ 1º Num prazo máximo de 05 (cinco) dias e com base no Formulário Anexo 1, a Secretaria 
Executiva da CTCA/FATMA fará o minuta do termo de compromisso. 
 
§ 2º A minuta será encaminhada ao empreendedor para apresentar sua manifestação, propondo 
alterações, se houver, devidamente justificadas. 
 
§ 3º Acordada a minuta entre Secretaria Executiva da CTCA/FATMA e empreendedor, esta será 
encaminhada a PROJUR para manifestação num prazo máximo de 05 (cinco) dias. 
 
§ 4º O processo relativo a celebração do termo de compromisso será encaminhado pelo 
Coordenador da CTCA/FATMA à Presidência da FATMA para aprovação e devidas assinaturas. 
 
§ 5º O termo de compromisso deverá ser firmado em 3 vias de igual teor, sendo que 1 via para 
empreendedor, 1 para Secretaria Executiva da CTCA/FATMA e 1 para DILIC. 
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Art 6º  O termo de compromisso deverá estabelecer o cronograma do pagamento e o mecanismo de 
atualização dos valores, sendo que a atualização será feita a partir da data da emissão da LAI ou 
LAO Corretiva, até a data de seu efetivo pagamento.  
 

Seção III 
 

Do Pagamento da Compensação Ambiental  
 

Art 7º  O início do pagamento da compensação ambiental do que restou pactuado no termo de 
compromisso, se dará após a emissão da LAI e no início da instalação do empreendimento. 
 
Art. 8º Quando da solicitação da LAO, a Diretoria de Licenciamento Ambiental - DILIC deverá 
encaminhar a CTCA/FATMA a declaração, apresentada pelo empreendedor, dos custos efetivos da 
implantação do empreendimento. 
 
Parágrafo único. Em caso de custos maiores que aqueles estimados antes da instalação, o percentual 
da compensação ambiental deve incidir sobre a diferença apurada e seu pagamento deve ocorrer 
conforme previsão em termo de compromisso adicional.  
 

Seção IV 
 

Do Requerimento, Definição, Destinação e Aplicação dos Recursos  
 

Art. 9º O requerimento do recurso de compensação ambiental deve ser encaminhado a 
CTCA/FATMA por meio do Formulário “Requerimento para acessar recursos de compensação 
ambiental” (Anexo 3), que deverá conter a assinatura do representante legal do órgão executor do 
SNUC ou administrador de RPPN.  
 
§ 1º Quando o requerimento do recurso de compensação ambiental for oriundo da FATMA, este 
poderá conter a assinatura do Presidente ou deverá conter a assinatura do Gerente de Unidades de 
Conservação e Estudos Ambientais – GERUC e do Diretor de Proteção dos Ecossistemas – DPEC. 
 
§ 2º Quando o requerimento do recurso de compensação ambiental se destinar a unidade de 
conservação já criada, o acesso a esse recurso depende da unidade de conservação constar do 
Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – CNUC. 
 
§ 3º O requerimento será processado e analisado pela Secretaria Executiva da CTCA/FATMA para 
fins de admissibilidade para destinação de recurso de compensação ambiental, a luz do que 
estabelece o art. 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000.  
 
§ 4º O requerimento admitido será incluído em cadastro de demandas, que constará do Sistema de 
Gestão de Compensação Ambiental - SISCOM. 
 
§ 5º No caso de não enquadramento, será informado ao requerente da impossibilidade de 
atendimento, ao mesmo tempo em que o requerimento será arquivado.  
 
§ 6º No caso dos recursos da compensação ambiental serem requeridos para criação e/ou 
implantação/manutenção de unidade de conservação municipal, o Formulário Anexo 3 deverá ser 
encaminhado, pela Secretaria Executiva da CTCA/FATMA, ao coordenador da Equipe da FATMA 
responsável pelo apoio a criação/implantação de unidades de conservação municipais, para emissão 

Arien
Realce
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de manifestação quanto a adequação ao SNUC/SEUC e/ou CNUC, num prazo máximo de 30 
(trinta) dias a partir da data do recebimento do requerimento. 
 
Art. 10. Os requerimentos e pedidos de inclusão de assuntos em pauta deverão ser solicitados com 
antecedência mínima de 15 dias da data prevista no calendário de reuniões da CTCA/FATMA. 
 
§ 1º É facultado ao coordenador da CTCA/FATMA convocar reunião extraordinária para 
apreciação de assuntos emergenciais quando poderá ser dispensado o prazo estabelecido no caput. 
 
§ 2º O calendário de reuniões da CTCA/FATMA deverá ficar disponível no site da FATMA. 
 
Art. 11. Para fins de subsidiar a definição da compensação ambiental a Secretaria Executiva da 
CTCA/FATMA, no prazo máximo de 5 dias após o recebimento do Formulário Anexo 1, 
encaminhará este para o setor de geoprocessamento da FATMA para que informe sobre a existência 
de unidades de conservação e Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 
Repartição dos Benefícios da Biodiversidade localizadas minimamente na bacia hidrográfica do 
empreendimento.  
 
Parágrafo único. O prazo máximo para a manifestação do setor de geoprocessamento da FATMA é 
de 5 dias. 
 
Art. 12. Quando uma unidade de conservação municipal for diretamente afetada pelo 
empreendimento e não estiver cadastrada no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação – 
CNUC, a Secretaria Executiva do CTCA/FATMA encaminhará ao coordenador da Equipe da 
FATMA Responsável pelo Apoio a Criação/Implantação de Unidades de Conservação Municipais, 
para que seja solicitado ao município o devido cadastramento. 
 
Art. 13. A Secretaria Executiva da CTCA/FATMA será responsável por incluir o processo de 
compensação ambiental em pauta de reunião da CTCA/FATMA, quando será indicado o relator. 
 
§ 1º O processo de compensação ambiental para inclusão na pauta deve conter no mínimo o 
Formulário de Informação da equipe do licenciamento para a CTCA/FATMA referente 
disponibilidade de recursos de compensação ambiental (Anexo1); a cópia da LAP ou LAO 
Corretiva; a cópia do Parecer que subsidiou a emissão da LAP ou LAO Corretiva e o termo de 
compromisso para emissão da LAI ou LAO Corretiva (Anexo 2). 
 
Art. 14. A definição da compensação ambiental ocorrerá pela autoridade competente, a partir da 
proposição deliberada pela plenária da CTCA/FATMA. 
 
§ 1º A proposição da CTCA/FATMA deverá estar embasada em relatoria. 
 
§ 2º O relator será um dos membros que compõem a CTCA/FATMA e será designado pela plenária 
em reunião da CTCA/FATMA. 
 
§ 3º O relator terá um prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para apresentar a relatoria para discussão 
e deliberação em reunião da CTCA/FATMA. 
 
§ 4º A relatoria deverá estar baseada na legislação vigente e considerar os dados do Formulário 
Anexo 1, do Formulário Anexo 3, do montante de recursos já disponibilizado para a(s) unidade(s) 
de conservação, das informações do setor de geoprocessamento da FATMA e da manifestação da 
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Equipe da FATMA responsável pelo apoio a criação/implantação de unidades de conservação 
municipais, quando couber.  
 
§ 5º A relatoria deverá ser disponibilizada aos membros da CTCA/FATMA com antecedência de 3 
(três) dias úteis da realização da reunião. 
 
§ 6º A proposição deliberada pela CTCA/FATMA deverá ser encaminhada pelo Coordenador para 
aprovação do Presidente da FATMA. 
  
Art. 15. Definida(s) a(s) unidade(s) de conservação a ser(em) beneficiada(s), a Secretaria Executiva 
da CTCA/FATMA comunicará o empreendedor e solicitará ao órgão executor do SNUC ou 
administrador de RPPN, a elaboração do Plano de Trabalho Detalhado (Anexo 4) para destinação 
dos recursos da compensação ambiental. 
 
§ 1º O Plano de Trabalho detalhado deverá ser submetido a plenária da CTCA/FATMA para 
aprovação. 
 
§ 2º No caso de unidades de conservação estaduais o Plano de Trabalho Detalhado deverá conter a 
anuência do Gerente da GERUC e do Diretor da DPEC. 
 
§ 3º Aprovado o plano de trabalho detalhado pela plenária da CTCA/FATMA, a Secretaria 
Executiva da CTCA/FATMA comunicará o empreendedor e o órgão executor do SNUC ou 
administrador de RPPN visando a execução do Plano de Trabalho Detalhado no âmbito da 
aplicação da compensação ambiental prevista no artigo 135-C da Lei nº 14.675/09 que institui o 
Código Estadual do Meio Ambiente. 
 
§ 4º Quando o beneficiário for uma unidade de conservação municipal deverá ser elaborada minuta 
de convênio (Anexo 5) a ser firmado entre o empreendedor, o órgão executor municipal e o órgão 
licenciador, visando a execução do Plano de Trabalho Detalhado.  
 
§ 5º O plano de trabalho detalhado passará a integrar o termo de compromisso firmado para fins de 
emissão da LAI ou LAO Corretiva ou o convênio.  
 
§ 6º A forma de aplicação dos recursos de compensação ambiental prevista no artigo 135-C da Lei 
nº 14.675/09 para fins de execução do plano de trabalho será decidida pelo Presidente, ou por 
delegação ao Diretor de Proteção dos Ecossistemas, pelo representante legal do ICMBio, do 
município ou da RPPN, quando for o caso, e em comum acordo com o empreendedor. 
 
§ 7º Quando os recursos financeiros acordados forem depositados em nome da FATMA, a 
Secretaria Executiva da CTCA/FATMA solicitará à Diretoria de Administração – DIAD a abertura 
de conta especial, específica para fins de compensação ambiental, não integrante da conta única do 
Estado e encaminhará cópia do termo de compromisso firmado para fins de emissão da LAI ou 
LAO Corretiva e seu termo aditivo.  
 

Seção V 
 

Da Execução do Plano de Trabalho Detalhado  
 
Art. 16. No caso da execução, pelo empreendedor, do plano de trabalho detalhado, cabe a ele, a 
responsabilidade por todas as contratações/aquisições necessárias ao seu cumprimento, observando-
se a boa praxe comercial, na forma do disposto nesta Portaria. 

Arien
Realce

Arien
Realce

Arien
Realce
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Parágrafo único. O empreendedor, com anuência do gestor, deverá apresentar à CTCA/FATMA, ao 
final da execução do plano de trabalho detalhado ou pelo menos anualmente, um relatório físico-
financeiro de execução. Toda documentação original permanece sob responsabilidade e guarda do 
empreendedor.  
 
Art. 17. Quando houver repasse de recursos ao órgão executor do SNUC ou administrador de 
RPPN para execução do plano de trabalho detalhado, cabe a ele, a responsabilidade por todas as 
contratações/aquisições necessárias ao seu cumprimento, observando-se a boa praxe comercial, na 
forma do disposto nesta Portaria. 
 
Parágrafo único. O órgão executor do SNUC ou administrador de RPPN, com anuência do gestor, 
deverá apresentar à CTCA/FATMA, ao final da execução do plano de trabalho detalhado ou pelo 
menos anualmente, um relatório físico-financeiro de execução. Toda documentação original 
permanece sob responsabilidade e guarda do órgão executor do SNUC ou administrador de RPPN. 
 
Art. 18. Na execução do plano de trabalhado detalhado, o órgão executor do SNUC e/ou o gestor da 
UC poderá fazer remanejamento de recursos sem autorização da CTCA/FATMA, desde que o 
remanejamento ocorra dentro da mesma ação conforme descrito no Anexo 4. 
 
Art. 19. São atribuições do órgão executor do SNUC ou administrador de RPPN: 
 
I - elaborar o plano de trabalho detalhado, atendendo a ordem de prioridades estabelecidas no art. 33 
do Decreto nº 4.340, de 22/08/2002; 
 
II - elaborar, quando necessário, termos de referência compatíveis com os serviços a serem 
desenvolvidos, para a contratação de profissionais e serviços necessários ao cumprimento das 
atividades aprovadas e descritas no plano de trabalho detalhado para a utilização da compensação 
ambiental; 
 
III - elaborar as especificações técnicas para a aquisição de bens e/ou edificaçõesnecessários ao 
cumprimento das atividades aprovadas e descritas no plano de trabalho detalhado para a utilização 
da compensação ambiental; 
 
IV - acompanhar técnica, administrativa e financeiramente a execução do plano de trabalho 
detalhado; 
 
V - elaborar relatórios físico-financeiros de execução do plano de trabalho detalhado quando os 
recursos forem executados pelo próprio órgão executor do SNUC ou administrador de RPPN; 
 
VI - encaminhar os relatórios físico-financeiros para a Secretaria Executiva da CTCA/FATMA.  
 

Seção VI 
 

Da Doação  
 

Art. 20. Na execução do plano de trabalho detalhado pelo empreendedor, os bens móveis e imóveis 
adquiridos com os recursos da compensação ambiental deverão ser doados ao órgão executor do 
SNUC ou administrador de RPPN, mediante termo de doação de acordo com o Formulário Anexo 
6. 
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Seção VII 
 

Da Seleção 
 
Art. 21. As normas atinentes à contratação e seleção de interessados para o fornecimento de bens, 
realização de obras e prestação de serviços com verbas oriundas de compensação ambiental, na 
hipótese do art. 135-C, I, da Lei Estadual nº 14.675/2009, quando restarem a cargo do órgão 
executor do SEUC, observarão as disposições previstas nesta Portaria. 
 
§1º – O processo de seleção visará a escolha da proposta mais vantajosa para a Unidade de 
Conservação, pautando-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
eficiência, igualdade, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório, 
julgamento objetivo da proposta, sigilosa apresentação das propostas e competitividade. 
 
§2º - As disposições desta Seção devem ser observadas pelo empreendedor que pretender realizar a 
contratação de outra empresa para cumprimento do plano de trabalho, por meio de processo próprio, 
responsabilizando-se pelos prejuízos causados a terceiros, bem como ao órgão executor do SNUC 
pelos prejuízos decorrentes do descumprimento das normas previstas nesta Portaria, dos princípios 
norteadores da seleção, além das demais cominações legais. 
 
§3º – É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de 
sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede 
ou domicílio dos participantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o 
específico objeto do contrato. 
 
§4º – A seleção não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de seu 
procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 
 
Art. 22. Adotar-se-á para consecução da seleção, procedimento análogo às modalidades previstas 
nas Leis nº 8.666/93, 10.520/2002, 12.462/2011, com as respectivas atualizaçãoes, ou a modalidade 
prevista no Decreto nº 3.100/1999 e atualizações, quanto ao seu objeto, especialmente quanto às 
formas de publicação e prazos para recebimento das propostas e abertura da sessão: 
 
I – Edital de seleção de concorrência; 
 
II – Edital de seleção de tomada de preços; 
 
III – Edital de seleção de carta convite; 
 
IV – Edital de seleção de concurso; 
 
V – Edital de seleção de leilão; 
 
VI – Edital de seleção de pregão; 
 
VII – Edital de seleção de regime diferenciado de contratações; 
 
VIII – Edital de concurso de projetos. 
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Parágrafo Único - As normas previstas no caput deste artigo visam orientar o procedimento de 
seleção a ser adotado, podendo seu procedimento ser simplificado, com a observância dos 
princípios orientadores estatuídos no art. 21, §1º. 
 
Art. 23. A execução das obras e dos serviços deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execução. 
 
Parágrafo único - É proibido o retardamento imotivado da execução de obra ou serviço, ou de suas 
parcelas, se existente previsão orçamentária para sua execução total, salvo insuficiência financeira 
ou comprovado motivo de ordem técnica, justificados em despacho circunstanciado do órgão 
executor do SNUC. 
 
Art. 24. Nos projetos básicos e projetos executivos de obras e serviços serão considerados 
principalmente os seguintes requisitos: 
 
I - segurança; 
 
II - funcionalidade e adequação ao interesse público; 
 
III - economia na execução, conservação e operação; 
 
IV - possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecnologia e matérias-primas existentes 
no local para execução, conservação e operação; 
 
V - facilidade na execução, conservação e operação, sem prejuízo da durabilidade da obra ou do 
serviço; 
 
VI - adoção das normas técnicas adequadas; 
 
VI - adoção das normas técnicas, de saúde e de segurança do trabalho adequadas; 
 
VII - impacto ambiental. 
 
Art. 25. As compras, sempre que possível, deverão: 
 
I – constar a adequada caracterização de seu objeto e indicação da origem da compensação 
ambiental para seu pagamento; 
 
II - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e 
de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e 
garantia oferecidas; 
 
III - submeter-se às condições de aquisição e pagamento semelhantes às do setor privado; 
 
IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do 
mercado, visando economicidade; 
 
V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública. 
 
Art. 26.  Os avisos contendo os resumos dos editais de seleção deverão ser publicados com 
antecedência, no mínimo, por uma vez no Diário Oficial do Estado, e facultativamente em jornal 
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diário de grande circulação no Estado, no Município e/ou na região onde será realizada a obra, 
prestado o serviço, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo ainda, conforme o vulto da 
seleção, utilizar-se de outros meios de divulgação para ampliar a área de competição. 
 
§ 1º  O aviso publicado conterá a indicação do local em que os interessados poderão ler e obter o 
texto integral do edital e todas as informações sobre a seleção. 
 
§ 2º O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da realização do evento será de no 
mínimo: 
 
I - sessenta dias para concurso de projetos; 
 
II - quarenta e cinco dias para: 
 
a) concurso; 
b) concorrência, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada integral ou 
quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 
 
III - trinta dias para: 
 
a) concorrência, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso anterior; 
b) tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço"; 
 
IV - quinze dias para a tomada de preços, nos casos não especificados na alínea "b" do inciso 
anterior, ou leilão; 
 
V - cinco dias úteis para convite; 
 
VI – oito dias úteis para pregão; 
 
VII – Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC: 
 
a) para aquisição de bens: 
 

1. cinco dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo 
maior desconto; e 
2. dez dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 

 
b) para a contratação de serviços e obras: 
 

1. quinze dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento pelo menor preço ou pelo 
maior desconto; e 
2. trinta dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela alínea a deste inciso; 

 
c) para seleções em que se adote o critério de julgamento pela maior oferta: 10 (dez) dias úteis; e 
 
d) para seleções em que se adote o critério de julgamento pela melhor combinação de técnica e 
preço, pela melhor técnica ou em razão do conteúdo artístico: 30 (trinta) dias úteis. 
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§ 3º  Qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alteração não afetar a formulação das propostas. 
 
Art. 27.  As modalidades de seleção previstas no art. 22 serão determinadas em função dos 
seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação: 
 
I - para obras e serviços de engenharia: 
 
a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); 
b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais); 
 
II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior: 
 
a) convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);  
b) tomada de preços - até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais);  
c) concorrência - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais). 
 
§ 1º  As obras, serviços e compras efetuadas para as Unidades de Conservação serão divididas em 
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à seleção 
com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da 
competitividade sem perda da economia de escala. 
 
§ 2º Na execução de obras e serviços e nas compras de bens, parceladas nos termos do parágrafo 
anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, serviço ou compra, há de corresponder seleção 
distinta, preservada a modalidade pertinente para a execução do objeto. 
 
Art. 28.  É dispensável a seleção:  
 
I - para obras e serviços de engenharia de valor até 20% (vinte por cento) do limite previsto na 
alínea "a", do inciso I do artigo 23, da lei nº 8.666/93, desde que não se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou serviço ou ainda para obras e serviços da mesma natureza e no mesmo local que 
possam ser realizadas conjunta e concomitantemente; 
 
II - para outros serviços e compras de valor até 20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea 
"a", do inciso II do artigo 23, da lei nº 8666/93 e para alienações, nos casos previstos na mesma Lei, 
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que 
possa ser realizada de uma só vez; 
 
III - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens 
necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e 
serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos; 
 
IV - quando não acudirem interessados à seleção anterior e esta, justificadamente, não puder ser 
repetida sem prejuízo para a Unidade de Conservação, mantidas, neste caso, todas as condições 
preestabelecidas; 
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V - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente superiores aos praticados 
no mercado nacional, ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes, 
casos em que, observado o parágrafo único do art. 36 e, persistindo a situação, será admitida a 
adjudicação direta dos bens ou serviços, por valor não superior ao constante do registro de preços, 
ou dos serviços; 
 
VI - para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para 
esse fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado; 
 
VII - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento das finalidades precípuas da 
Unidade de Conservação, cujas necessidades de instalação e localização condicionem a sua escolha, 
desde que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo avaliação prévia; 
 
VIII - na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, em conseqüência de 
rescisão contratual, desde que atendida a ordem de classificação da seleção anterior e aceitas as 
mesmas condições oferecidas pelo vencedor da seleção, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido; 
 
IX - na contratação de instituição brasileira para realização de treinamento e aperfeiçoamento 
profissional de servidor, desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional, 
a abertura de seleção mostre-se desfavorável aos princípios do art. 21, §1º e esteja de acordo com o 
preço praticado no mercado; 
 
Art. 29.  É inexigível a seleção quando houver inviabilidade de competição, em especial: 
 
I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do 
comércio do local em que se realizaria a seleção ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação 
ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 
 
II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 da Lei 8.666/93, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de notória especialização; 
 
III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 
 
Parágrafo Único – Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito 
no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 
publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com 
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à 
plena satisfação do objeto do contrato. 
 
Art. 30. O procedimento de seleção será iniciado com a abertura de processo administrativo, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a indicação 
sucinta de seu objeto e da fonte da compensação ambiental, e ao qual serão juntados 
oportunamente: 
 
I - edital e respectivos anexos, quando for o caso; 



FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA 
CÂMARA TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                     

 

 
 

12  

 

 
II - comprovante das publicações do edital resumido, na forma do art. 26; 
 
III - ato de designação da Comissão de Seleção; 
 
IV - original das propostas e dos documentos que as instruírem; 
 
V - atas, relatórios e deliberações da Comissão de Seleção; 
 
VI - pareceres técnicos ou jurídicos emitidos sobre a seleção, dispensa ou inexigibilidade; 
 
VII - atos de adjudicação do objeto da seleção e da sua homologação; 
 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos participantes e respectivas manifestações e 
decisões; 
 
IX - despacho de anulação ou de revogação da seleção, quando for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente; 
 
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
 
XI - outros comprovantes de publicações; 
 
XII - demais documentos relativos à seleção. 
 
Parágrafo único.  As minutas de editais de seleção, bem como as dos contratos, acordos, convênios 
ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas pela Procuradoria Jurídica da FATMA, 
quando a seleção for promovida por órgão desta Fundação. 
 
Art. 31.  O edital conterá no preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição 
interessada e de seu setor, a modalidade de referência, o regime de execução e o tipo de seleção, a 
menção de que será regida por esta Portaria, o local, dia e hora para recebimento da documentação e 
proposta, bem como para início da abertura dos envelopes, e indicará, obrigatoriamente, o seguinte: 
 
I - objeto da seleção, em descrição sucinta e clara; 
 
II - prazo e condições para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos para execução do 
contrato e para entrega do objeto da seleção; 
 
III - sanções para o caso de inadimplemento; 
 
IV - local onde poderá ser examinado e adquirido o projeto básico; 
 
V - condições para participação da seleção e forma de apresentação das propostas; 
 
VI - critério para julgamento, com disposições claras e parâmetros objetivos; 
 
VII - locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão 
fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à seleção e às condições para 
atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto; 
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VIII - o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação 
de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de 
variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º  do art. 48, 
da lei 8.666/93;  
 
IX - critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a 
adoção de índices específicos, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento 
a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela; 
 
X - limites para pagamento de instalação e mobilização para execução de obras ou serviços que 
serão obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 
 
XI - condições de pagamento, prevendo: 
 
a) prazo de pagamento não superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de 
adimplemento de cada parcela; 
 
b) cronograma de desembolso máximo por período, em conformidade com a disponibilidade de 
recursos financeiros; 
 
c) exigência de seguros, quando for o caso; 
 
XII - instruções e normas para os recursos; 
 
XIII - condições de recebimento do objeto da seleção; 
 
XIV - outras indicações específicas ou peculiares da seleção. 
 
§ 1º  O original do edital deverá ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade 
que o expedir, permanecendo no processo de seleção, e dele extraindo-se cópias integrais ou 
resumidas, para sua divulgação e fornecimento aos interessados. 
 
§ 2º Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 
 
I - o projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros 
complementos; 
 
II - demonstrativo do orçamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitários; 
 
III - orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários; 
 
IV - a minuta do contrato a ser firmado entre a Contratante e o vencedor da seleção, com a 
interveniência da FATMA; 
 
V - as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à seleção. 
 
Art. 32. A entidade responsável pela promoção da seleção não pode descumprir as normas e 
condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada. 
 
§ 1º Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de seleção por irregularidade na 
aplicação desta portaria, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada 
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para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à 
impugnação em até 3 (três) dias úteis. 
 
§ 2º  A impugnação feita tempestivamente pelo participante não o impedirá de participar do 
processo de seleção até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 
 
§ 3º A abertura dos envelopes contendo a documentação para habilitação e as propostas poderá ser 
realizada em ato público previamente designado, do qual se lavrará ata circunstanciada, assinada 
pelos interessados presentes e pela Comissão. 
 
§ 4º Todos os documentos e propostas serão rubricados pelos participantes presentes e pela 
Comissão. 
 
§ 5º A inabilitação ou desclassificação do participante importa preclusão do seu direito de participar 
das fases subseqüentes. 
 
§ 6º É facultada à Comissão de Seleção ou autoridade superior, em qualquer fase da seleção, a 
promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a 
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
 
Art. 33. No julgamento das propostas, a Comissão, em conformidade com os tipos de seleção, 
levará em consideração os critérios objetivos definidos no edital, os quais não devem contrariar as 
normas e princípios estabelecidos por esta Portaria. 
 
§ 1º Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de seleção, exceto na modalidade concurso: 
 
I - a de menor preço - quando o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Unidade de 
Conservação determinar que será vencedor o participante que apresentar a proposta de acordo com 
as especificações do edital e ofertar o menor preço; 
 
II - a de melhor técnica; 
 
III - a de técnica e preço; 
 
IV - a de maior lance ou oferta. 
 
Art. 34. Os tipos de seleção "melhor técnica" ou "técnica e preço" serão utilizados exclusivamente 
para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboração de projetos, 
cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos. 
 
Art. 35. Serão desclassificadas: 
 
I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da seleção; 
 
II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços manifestamente 
inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato. 
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Parágrafo Único - Quando todos os participantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a entidade promotora do certame poderá fixar aos participantes o prazo de oito 
dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas 
referidas neste artigo, facultada, no caso de modalidade simplificada, a redução deste prazo para 
três dias úteis. 
 
Art. 36. A entidade promotora da seleção não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem 
de classificação das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento de seleção, sob pena de 
nulidade. 
 
Art. 37. A habilitação preliminar, a inscrição em registro cadastral, a sua alteração ou 
cancelamento, e as propostas serão processadas e julgadas por Comissão de Seleção permanente ou 
especial de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da entidade promotora da seleção. 
 
Parágrafo Único - A investidura dos membros das Comissões permanentes não excederá a 1 (um) 
ano, vedada a recondução da totalidade de seus membros para a mesma comissão no período 
subseqüente. 
 

Seção VIII 
 

Da Formalização De Contrato 
 
Art. 38. Os contratos uriundos de compensação ambiental de que trata esta Portaria possuem 
finalidade pública, regulando-se pelas cláusulas e preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 
 
§ 1º Os contratos devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em 
conformidade com os termos da seleção e da proposta a que se vinculam. 
 
§ 2º Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de seleção devem atender aos 
termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 
 
Art. 39.  São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 
 
I - o objeto e seus elementos característicos; 
 
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; 
 
III - o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do 
efetivo pagamento; 
 
IV - os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de 
recebimento definitivo, conforme o caso; 
 
V - o crédito pelo qual correrá a despesa; 
 
VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas; 
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VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; 
 
VIII - os casos de rescisão; 
 
IX - o reconhecimento dos direitos do órgão executor do SNUC, em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei 8.666/93; 
 
X - a vinculação ao edital de seleção ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à 
proposta do participante vencedor; 
 
XI - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; 
 
XII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
seleção. 
 
§ 1º - Nos contratos celebrados com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no 
estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede do 
órgão executor do SNUC para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 
32 da Lei 8.666/93. 
 
§ 2º - A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos no Diário Oficial 
do Estado, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo órgão executor 
do SNUC até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte 
dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem ônus, ressalvado o disposto no art. 
26 desta Lei. 
 
Art. 40. A critério da entidade promotora da seleção, em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras. 
 
Art. 41. A duração dos contratos regidos por esta Portaria ficará adstrita à vigência dos respectivos 
créditos orçamentários, exceto: 
 
I – os relativos à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua 
duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à obtenção de preços e condições 
mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses; 
 
II – quando comprovada e motivadamente mostrar-se mais vantajoso para a Unidade de 
Conservação, visando a obtenção de melhores preços e condições, limitada às condições do inciso 
supra; 
 
§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, 
mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
 
I - alteração do projeto ou especificações, pelo órgão executor do SNUC; 
 
II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere 
fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
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III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem do órgão 
executor do SNUC e no interesse da Unidade de Conservação; 
 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta 
Portaria; 
 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo órgão 
executor do SNUC em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo do órgão executor do SNUC, inclusive quanto aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou retardamento na execução do 
contrato, sem prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 
 
§ 2o  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela 
autoridade competente para celebrar o contrato, do órgão executor do SNUC. 
 
§ 3o  É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 
 
Art. 42. O regime jurídico dos contratos de compensação ambiental regulamentados por esta 
Portaria, que detém característica de contrato administrativo, dada sua finalidade pública, confere 
ao órgão executor do SNUC, em relação às demais partes, a prerrogativa de: 
 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, 
respeitados os direitos das demais partes; 
 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 da Lei 8.666/93; 
 
III - fiscalizar-lhes a execução; 
 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste; 
 
V - nos casos de serviços essenciais, ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do contrato 
de compensação ambiental. 
 
§ 1º As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos contratos não poderão ser alteradas sem 
prévia concordância do contratado. 
 
§ 2º Na hipótese do inciso I deste artigo, as cláusulas econômico-financeiras do contrato deverão ser 
revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. 
 
Art. 43. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, 
aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos, sob pena de 
decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 8.666/93. 
 
§ 1º O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 
pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo órgão executor 
do SNUC. 
 
§ 2º É facultado ao órgão executor do SNUC, quando o convocado não assinar o termo de contrato 
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ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os 
participantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a seleção. 
 
§ 3º Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convocação para a 
contratação, ficam os participantes da seleção liberados dos compromissos assumidos. 
 
Art. 44. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 
avençadas e as normas desta Portaria, respondendo cada uma pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 
 
Art. 45. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante do 
órgão executor do SNUC especialmente designado e devidamente qualificado, permitida a 
contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. 
 
§ 1º O representante do órgão executor do SNUC anotará em registro próprio todas as ocorrências 
relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das 
faltas ou defeitos observados. 
 
§ 2º As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser 
solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
 
Art. 46. O contratado deverá manter preposto, aceito pelo órgão executor do SNUC, no local da 
obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato. 
 
Art. 47. O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. 
 
Art. 48. O contratado é responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante, ao órgão 
executor do SNUC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo 
interessado. 
 
Art. 49. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Art. 50. As disposições da Seção VII e VIII não ilidem a necessidade de observância às normas 
próprias de contratação e licitação, quando a fonte orçamentária do crédito assim o exigir. 
 

Seção IX 
 

Dos Recursos Administrativos 
 
Art. 51. Dos atos do órgão executor do SNUC ou da entidade promotora de seleção decorrentes da 
aplicação desta Portaria cabe recurso, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação do ato ou da 
lavratura da ata, nos casos de: 
 
a) habilitação ou inabilitação do participante; 
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b) julgamento das propostas; 
 
c) anulação ou revogação da seleção; 
 
d) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da lei 8.666/93; 
 
e) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 
 
§ 1º O participante da seleção deverá informar tanto na habilitação, quanto na proposta, endereço de 
e-mail para fins de recebimento das notificações referentes ao caput, bem como em geral quanto aos 
andamentos da seleção e contratação; 
 
§ 2º Considera-se perfectibilizado o ato de notificação, iniciando-se a contagem do prazo no dia útil 
seguinte, a partir do encaminhamento do e-mail pelo notificante, desde que realizado até às 18:00 
horas. 
 
§ 3º O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a 
autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso 
interposto eficácia suspensiva aos demais recursos. 
 
§ 4º Interposto, o recurso será comunicado aos demais participantes, que poderão impugná-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias. 
 
§ 5º O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a 
qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo 
subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 
(cinco) dias, contado do recebimento do recurso. 
 
§ 6º Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem 
que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 
 
§ 7º Em se tratando de seleções efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos estabelecidos 
nas alíneas do caput e no parágrafo 4º deste artigo serão de dois dias úteis; e no caso de pregão, três 
dias. 
 
Art. 52. Os casos omissos nas Seções VII a IX desta Portaria serão supridos com base nos 
princípios delineadores da seleção (art. 21, §1º), com aplicação subsidiária das Leis nº 8.666/1993, 
10.520/2002 e 12.462/2011, atualizações e regulamentos. 
 

Seção X 
 

Da Quitação  
 
Art. 53. A quitação do compromisso da compensação ambiental se dará mediante a emissão pela 
CTCA/FATMA do termo de quitação de acordo com o Formulário Anexo 7. 
 
§ 1º Quando a execução do plano de trabalho se der pelo empreendedor, a quitação se dará 
mediante a apresentação dos relatórios físico-financeiros pelo empreendedor, com anuência do 
gestor, a Secretaria Executiva da CTCA/FATMA, que serão analisados e aprovados pela plenária 
(de forma documental e sem vistoria de campo), resguardados os resultados de uma eventual 
auditoria ou avaliação externa. 

Arien
Realce
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§ 2º Quando o empreendedor depositar os recursos da compensação em conta especial aberta em 
nome do órgão executor do SNUC ou administrador de RPPN, a quitação se dará mediante a 
apresentação da comprovação do depósito. 
 
Art. 54. Quando da quitação do pagamento da compensação ambiental, o coordenador da 
CTCA/FATMA deverá encaminhar para a DILIC cópia do termo de quitação. 
 
Art. 55. O descumprimento da execução do plano de trabalho detalhado pelo empreendedor ou a 
não comprovação do depósito do valor devido da compensação ambiental, deverá ser comunicado 
pelo Coordenador da CTCA/FATMA à DILIC, para providencias cabíveis de acordo com o que 
dispõe o art. 135-F da Lei nº 14.675/09 que institui o Código Estadual do Meio Ambiente. 
 

Seção XI 
 

Da Publicidade  
 
Art. 56. A coordenação da CTCA/FATMA deverá dar publicidade mediante a elaboração e 
disponibilização no site da FATMA e envio ao CONSEMA de relatório anual de aplicação dos 
recursos de compensação ambiental contendo no mínimo, o empreendimento licenciado, o 
percentual, o valor, o prazo de aplicação, as unidades de conservação beneficiadas e as ações nelas 
desenvolvidas.  
 
Art. 57. Nos materiais de divulgação produzidos com recursos da compensação ambiental deverá 
constar a fonte dos recursos como os dizeres: “recursos provenientes da compensação ambiental da 
Lei n 9.985, de 2000 – Lei do SNUC”. 
 
Art. 58. Revogam-se as disposições em contrário. 
 
Art. 59. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
Florianópolis, 30 de junho de 2015. 

 
 
 

 
ALEXANDRE WALTRICK RATES 

Presidente da FATMA 
 

Arien
Realce

Arien
Realce
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ANEXO 1 
 
 

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÃO DA EQUIPE DO LICENCIAMENTO  PARA A 
CTCA/FATMA REFERENTE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DE  
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
* Este formulário deve ser preenchido pela gerência responsável pelo licenciamento ambiental e 
enviado para a Secretaria Executiva da CTCA/FATMA antes da emissão da LAI ou LAO 
Corretiva 
 
Número do Processo: 
Número das Licenças: 
 
Empreendimento:  
 
Localização: 
 
 
Tipo de Vegetação (Floresta Ombrófila Densa, FO Mista, Campos...): 
 
 
Bacia Hidrográfica: 
 
 
Coordenadas do Empreendimento (UTM S): 
Coordenadas do Empreendimento (UTM E): 

 
 
Fase de Licenciamento                          Solicitação de LAI     Solicitação de LAO Corretiva 
 
Custos previstos para a implantação do empreendimento, 
considerados para fins de compensação ambiental 
(Conforme projetos apresentados para LAI ou LAO corretiva)  

 
 

Percentual de Compensação Ambiental  

Valor estimado da Compensação Ambiental  

 

Empreendedor: 
 CNPJ: 
Endereço: 
Pessoa de contacto:  
Cidade/UF: DDD – Telefone: 
CEP: DDD – FAX: 
E-mail: 

  



 FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA 
Rua Felipe Schmidt, n° 485 – Centro 
Cep : 88010-970 - Florianópolis - SC 
Fone : (048) 3216-1788 / 3216 1718   
SITE : www.fatma.sc.gov.br 
 

 

 
 

 

Indicação de Definição (1) e/ou Destinação (2) (do Eia/Rima, Audiência Pública, Equipe Técnica de 
Análise): 
 
 
 
Unidade(s) de Conservação afetada(s): 
 
 
 
 
Cópia de documentos a serem anexados a este Formulário: 

• Licença Ambiental Prévia – LAP; 
• Parecer (s) Técnico(s) da LAP; 
• Proposta de Programa de Compensação Ambiental, necessária para emissão da LAI ou 

LAO corretiva (3); 
• Cronograma Físico-Financeiro do empreendimento, necessário para emissão da LAI ou 

LAO corretiva (4) 
 
 
Equipe Técnica do Licenciamento: 
Nome Formação 
  
  
  
  
 
 
 
Florianópolis,......de................................de 201.... 
 
.................................................................................................... 
  Responsável pelas informações 
 
 
 
 

(1) Refere-se a Unidade(s) de Conservação a ser(em) beneficiada(s) 
(2) Refere-se a(s) atividade(s) (estudos/serviços/produtos) a ser(em) financiada(s) 
(3) Item do licenciamento relativo a obrigação legal do cumprimento da compensação ambiental      

definida pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC.  
(4) Refere-se ao plano de aplicação físico-financeiro do projeto executivo do empreendimento  
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ANEXO 2  
 

Termo de Compromisso nº XXX/20XX 
 
 
 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PARA 
FINS DE EMISSÃO DE LAI 
REFERENTE À INSTALAÇÃO 
(NOME DO EMPREENDIMENTO)  

 
 
 
 

Pelo presente instrumento, as Partes, 
 
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FATMA , fundação pública, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 83.256.545/0001-90, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, entidade de caráter científico, sem fins lucrativos, instituída pelo 
Decreto nº 662, de 30 de julho de 1975, com sede e foro na Rua Felipe Schmidt, nº 485, 
centro, Florianópolis/SC, com jurisdição em todo o território catarinense e, em conformidade 
com o artigo 66 da Lei nº 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 (art. 1º do Decreto nº 3.572/98), 
neste ato representada por seu Presidente Alexandre Waltrick Rates, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 2080286/SSPSC, inscrito no CPF sob o nº 092.072.468-05, residente nesta 
cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente 
“FATMA ”; 
 

 
(NOME DO EMPREENDEDOR) , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 
xxxxxxxxxx, com sede na (endereço), neste ato representada por seu(s) representante(s) legais 
Sr. Fulano de Tal, brasileiro, inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxx, e no Registro Geral sob o nº 
xxxxxxxxxx, residente na cidade de xxxxxxx, estado de xxxxxx, doravante denominada 
simplesmente “EMPREENDEDOR”; 
 
CONSIDERANDO que a Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual do Meio 
Ambiente), a Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidade de Conservação – 
SNUC) e seu Decreto regulamentador nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, bem como a 
Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, a Resolução CONSEMA nº 001, de 14 de 
dezembro de 2006 e a CONSEMA nº 003, de 25 de março de 2008, estabelecem para o 
empreendedor de empreendimentos de significativo impacto ambiental a obrigação de apoiar 
a implantação e manutenção de unidade de conservação de Grupo de Proteção Integral, com a 
exceção prevista no parágrafo 3º, art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00; 
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CONSIDERANDO que o art. 33 do Decreto nº 4.340/02 estabelece como ordem de 
prioridade o seguinte: regularização fundiária e a demarcação de terras; a elaboração, revisão 
ou implantação de plano de manejo; a aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 
gestão, monitoramento e proteção da unidade de conservação, compreendendo sua área de 
amortecimento; o desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação e desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento; e que nos casos de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder 
Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear: elaboração 
do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade, realização das pesquisas 
necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos 
permanentes, implantação de programas de educação ambiental e financiamento de estudos de 
viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada; 
 
CONSIDERANDO que deve ser firmado um termo de compromisso de compensação 
ambiental para fins de emissão da Licença Ambiental de Instalação – LAI, conforme dispõe o 
art. 166, III, da Lei n° 14.675/09 e o art. 5º da Resolução CONAMA nº 371/06. 
 
CONSIDERANDO que o início do pagamento da compensação ambiental deve dar-se antes 
da instalação e após a emissão da Licença Ambiental de Instalação – LAI, conforme dispõe o 
art. 166, IV, da Lei n° 14.675/09; 
 
CONSIDERANDO que o processo de licenciamento FATMA nº xxxxxxx, objeto deste 
Termo de Compromisso refere-se a instalação da (nome do empreendimento), localizada no 
município de xxxxx, (demais dados de endereço), no estado de Santa Catarina. 
 
CONSIDERANDO os documentos apresentados pela FATMA , todos parte integrante do 
presente Termo de Compromisso, quais sejam: Parecer Técnico FATMA/GEAIA nº xxxxx; 
Licença Ambiental Prévia – LAP nº xxxxxxx.  
 
CONSIDERANDO que o valor da compensação ambiental foi fixado em 0,xx % (zero 
vírgula xxx por cento) dos custos totais para a instalação da (nome do empreendimento), 
correspondente a R$ xxxxxxx (valor por extenso), conforme documentos apresentados no 
processo de licenciamento, em atenção ao disposto no art. 166 da Lei nº 14.675/09 e na 
Portaria 02/2010 da FATMA de 12.01.2010; 
 
CONSIDERANDO que o valor da compensação ambiental deve ser aplicado nas Unidades 
de Conservação de Grupo de Proteção Integral conforme estabelecido no art. 33 do Decreto nº 
4.340/02, com a exceção prevista no seu parágrafo único; 
 
 
Pelo presente instrumento e melhor forma de direito, as partes acima nomeadas e qualificadas 
têm, entre si, combinado e ajustado o presente Termo de Compromisso para fins de emissão 
de Licença Ambiental de Instalação – LAI, segundo as cláusulas e condições adiante 
arroladas: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA  – DO OBJETO  
O objeto do presente Termo de Compromisso visa estabelecer procedimentos para 
pagamento, pelo EMPREENDEDOR, da compensação ambiental decorrente da instalação 
da (nome do empreendimento), localizada no município de xxxxx, (demais dados de 
endereço), conforme previsto na Lei n° 14.675/09, Lei Federal nº 9.985/00 e no seu Decreto 
regulamentador nº 4.340/02 e na Resolução CONAMA nº 371/06, para fins de emissão da 
Licença Ambiental de Instalação - LAI. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA  – DA COMPENSAÇÃO 
Para todos os efeitos desse Termo de Compromisso, os recursos previstos no caput da 
Cláusula Terceira, a título de compensação ambiental, serão aplicados conforme o Plano de 
Trabalho Detalhado para a utilização da compensação ambiental, que será elaborado entre o 
Gestor da Unidade de Conservação a ser beneficiada e a FATMA .  
 
Parágrafo único. O Plano de Trabalho Detalhado para a utilização da compensação ambiental 
prevista no caput da presente deverá ser aprovado pela Câmara Técnica de Compensação 
Ambiental da FATMA  – CTCA/FATMA, conforme previsto no art. 11, parágrafo 2º da 
Resolução CONAMA nº 371/06, e ratificado pela presidência da FATMA . 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  – DO VALOR DA COMPENSAÇÃO  
O valor total estimado para a compensação ambiental, incluindo todos e quaisquer custos 
necessários ao integral cumprimento das exigências fixadas no presente Termo de 
Compromisso, tais como aquisições de terras, benfeitorias, recuperação de áreas, 
regularização fundiária, custas, taxas, emolumentos, impostos, e demais despesas, é de R$ 
xxxxxxxxxx (valor por extenso). 
 
Parágrafo único. O valor supramencionado deverá ser devidamente reajustado de acordo com 
o Índice Geral de Preços do Mercado – IGP-M, emitido pela Fundação Getúlio Vargas, 
considerando-se a data de expedição da Licença Ambiental de Instalação – LAI e a data do 
efetivo depósito. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA  – DO PAGAMENTO DA COMPENSAÇÃO  
O valor previsto no caput da Cláusula Terceira deverá ser depositado pelo 
EMPREENDEDOR, em conta específica e remunerada em seu próprio nome, cujo saque 
somente pode ocorrer com a anuência da FATMA , que fará a supervisão por meio de sua 
Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, até que se execute a total aplicação dos recursos da 
compensação ambiental. 
  
Parágrafo único. O valor previsto na Cláusula Terceira deverá ser depositado em parcela 
única, em até xx (por extenso) dias contados a partir da data de assinatura deste Termo de 
Compromisso, por meio de depósito conforme definido no caput da presente Cláusula. 
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Quando o depósito for parcelado, o Parágrafo único da Cláusula Terceira terá a 
seguinte redação: 
Parágrafo único. O valor previsto no caput da Cláusula Terceira deverá ser quitado em no 
máximo xx (por extenso) parcelas mensais, devidamente atualizadas pelo IGP-M (Índice 
Geral de Preços ao Consumidor), sendo a primeira parcela depositada em até xx (por extenso) 
dias a partir da data de assinatura do presente Termo de Compromisso. Para efeitos de cálculo 
da atualização deverá ser aplicada a seguinte fórmula: 
 

IGPMMÊS  
 - 1 Correção = Parcela x 

IGPMDATA - BASE  
 
Onde a correção da parcela será obtida pela multiplicação do valor da parcela pelo fator de 
correção dado pela relação entre a variação do IGPM do Mês em relação ao IGPM da Data-
Base. 
 
Correção = Valor da Correção a ser paga 
Parcela = Valor da Parcela acordada 
IGPMMÊS = IGPM do mês anterior ao pagamento da parcela 
IGPMDATA-BASE = IGPM apurado na Data base. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Compromisso terá prazo de vigência até a total aplicação dos recursos da 
compensação ambiental.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FATMA   
 
À FATMA compete: 
 
I)  Aprovar, por meio da Câmara Técnica de Compensação Ambiental - CTCA, o Plano de 

Trabalho Detalhado para a utilização da compensação ambiental; 
II)  Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
III)  Aprovar as prestações de contas da aplicação dos recursos; 
IV)  Fornecer Termo de Quitação de Encerramento, após identificação da concretização da 

ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a apresentação 
pelo EMPREENDEDOR da prestação de contas referente à total utilização dos 
recursos da compensação ambiental. 

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 
Ao EMPREENDEDOR compete: 
 
I)  Apresentar comprovante do(s) depósito(s) conforme previsto nas cláusulas Terceira e 

Quarta do presente Termo; 
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II)  Apresentar mensalmente à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA , saldo 
atualizado da conta aberta sob sua titularidade. 

III)   Firmar instrumento específico para aplicação do recurso da compensação ambiental a 
ser definido em conjunto com a FATMA , conforme art. 163 da Lei n° 14.675/09.  

IV)  Apresentar prestação de contas referente à total utilização do recurso da compensação 
ambiental. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA –  DA QUITAÇÃO   
Com o cumprimento definitivo da total utilização do recurso da compensação ambiental, a 
FATMA  considerará satisfeita a obrigação pela aplicação da Compensação Ambiental 
decorrente da instalação da (nome do empreendimento), dando ampla, geral e irrestrita 
quitação, para nada mais reclamar a respeito do cumprimento de dita obrigação. No caso em 
que o cumprimento da compensação ambiental se der pelo depósito em conta do órgão 
executor do Sistema Estadual/Nacional de Unidades de Conservação, a FATMA  emitirá o 
termo de quitação de encerramento do compromisso, mediante a apresentação pelo 
EMPREENDEDOR do comprovante do depósito na conta especificada. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES   
O não cumprimento, por parte do EMPREENDEDOR de quaisquer dos prazos e obrigações 
constantes no presente Termo de Compromisso, após devidamente notificado pela FATMA , 
com prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação inadimplida, importará na 
suspensão da Licença Ambiental de Instalação - LAI, pela FATMA , sem prejuízo das demais 
sanções legais cabíveis e da obrigação de reparar danos porventura existentes, conforme 
previsto no art. 166, V, da Lei n° 14.675/09. 
 
Parágrafo único. A inobservância dos prazos e obrigações pactuadas, desde que resultante de 
caso fortuito ou força maior, na forma prevista em lei, não constituirá descumprimento do 
presente Termo de Compromisso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  DOS ADITIVOS  
Caso seja necessário, o presente Termo de Compromisso poderá ser aditado mediante acordo 
entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO   
Será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para solucionar 
eventuais controvérsias acerca do presente termo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O presente instrumento terá validade como título 
executivo extrajudicial, sendo que vai impresso em três vias de igual teor e forma, duas das 
quais farão parte dos arquivos da FATMA . 
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E, por estarem assim combinados, subscrevem o presente, que mutuamente outorgam e 
aceitam, para que produza os seus devidos e legais efeitos. 
 
Florianópolis (SC), .........de ................ de 20XX. 
 
 
 

 
______________________________ 

(nome do representante legal) 
(nome do empreendedor) 

 
 
 

_____________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
Presidente FATMA 

 
 
Testemunhas 
 
 

___________________________ 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Diretor de Proteção dos Ecossistemas  
Coordenador da Câmara Técnica de 

Compensação Ambiental - CTCA 
FATMA  

 
 
_________________________________ 

xxxxxxxxxxxx 
(nome do empreendedor) 
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ANEXO 3 
 
 

FORMULÁRIO REQUERIMENTO PARA ACESSAR RECURSOS DE CO MPENSAÇÃO 
AMBIENTAL 
 
 
1 – IDENTIFICAÇÃO: 
 
 

REQUERENTE(1):  
 
ENDEREÇO: 
 

Cidade: UF CEP DDD - Telefone DDD – FAX 

     
  
 
REPRESENTANTE LEGAL : 
 

ENDEREÇO: 

 

Cidade: UF CEP Telefone E-MAIL 

     
 

NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA GESTÃO DO PLANO DE  TRABALHO: 

 
FORMAÇÃO:    
 

Cidade: UF CEP  Telefone E-mail 

     
 

 
 
2 –DO REQUERIMENTO: 
 
Atividades propostas, metas e custos estimados, de forma sucinta. 
 
 
3 – DA JUSTIFICATIVA DO REQUERIMENTO: 
 
 

a. Mencionar a situação da UC e os trabalhos previamente executados em que se embasa a 
proposta;  

b. Explicar o impacto do pedido sobre a situação da unidade de conservação ou o impacto em 
favor da proteção da biodiversidade. 

 
4 – DA FORMA DE EXECUÇÃO DO REQUERIMENTO: 
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Explicar como seriam executadas as atividades (contratos com empresas terceirizadas, convênios com 
ONG ou prefeituras) 
 
5 – DA DATA DO REQUERIMENTO: 
 
 
 
Assinatura do gerente de unidade de conservação no caso da FATMA/ou equivalente no caso de outra 
instituição  
Assinatura do chefe da Unidade de Conservação, quando houver 
 

(1) Nome da instituição ou da RPPN ou RPPNE 



Plano Nº:                UNIDADE DE CONSERVAÇÃO BENEFICIADA:

Data: 

Deliberação CTCA (nº e data da Reunião):

Vínculo Institucional da UC Beneficiária²: 

Valor destinado: 

Item (3) Ação (4) Atividades detalhadas(5)
Valor (6)

1º sem. 2º sem. 1º sem. 2º sem. 1º sem. 2º sem.

1 Regularização Fundiária e demarcação de terras

1.1 Levantamento Fundiário

1.2 Demarcação de terras 

1.3 Aquisição de Terras

1.4

Outros - especificar                                                        
(p. ex.: contratação de servicos para elaboração de 
termos de referência, de advocacia, capacitação, 

informação pública, …. 

1.5 Outros - especificar

Subtotal

2
Elaboração, revisão ou complementação de 

Plano de Manejo

2.1 Elaboração do plano de manejo

2.2 Revisão do plano de manejo

2.4 Outros - especificar

Subtotal

ANO II ANO III

ANEXO 4

PLANO DE TRABALHO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL¹

Elaborado por: 

ANO I

Empreendedor: 
Empreendimento:

Gestor do Plano (nome da pessoa responsável pela execução do Plano):

Cronograma de Execução Física (em R$) (7)

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - FATMA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA - GABP

CÂMARA TÉCNICA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL - CTCA/FATMA

Rua Felipe Schmidt, n° 485 – Centro - 88010-970 - Florianópolis – SC

Fone: (48) 3216.1762   Fax: (48) XXXXXXXXX

www.fatma.sc.gov.br -
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3
Aquisição de bens e serviços para 

implementação, gestão, monitoramento, e 
proteção da UC, incl. a ZA

3.1

Administração da UC                                                                                
(p. ex.: custeio, consultoria para supervisão de 
implantação da UC, consultoria para apoio para 
planejamento e incubação da gestão, projeto e 

construção de infraestrutura de gestão, 
equipamentos de gestão, veículos para gestores ….)

3.2

Monitoramento e proteção                                                                 
(p. ex.: contratação de monitores ou guarda parques, 

equipamentos de campo, construção de 
infraestruturas para pesquisadores ou monitores). 

3.3 Sinalização 

3.4

Fiscalização                                                                                                 
(p. ex.: projetos e obras de infraestrutura, aquisição 
de equipamentos para fiscais, despesas de custeio, 

treinamentos, participação de eventos)

3.5
Divulgação e educacao ambiental                                                   

(p.ex.: elaboração de material informativo, 
organização de eventos públicos

3.6
Integração com o entorno                                 (p. 
ex.: estudos, financiamento de micro-projetos de uso 

sustentável, capacitacao de vizinhos de UC, 

3.7

Fortalecimento do conselho                                          
(p. ex.: contratação para capacitação de 

conselheiros, deslocamento de conselheiros, visitas a 
outras UCs, organização de eventos com outras Ucs

3.8

Uso público                                                                 
(p. ex.: contratação de educadores e guias, 

manutenção de trihas, elaboração de manterial 
informativo para visitantes, equipamentos para 

apresentações, implantação de trilhas ou de centros 
de visitantes

3.9 Outros - especificar

Subtotal

4 Criação de UC

4.1 Estudos e levantamentos de campo

4.3 Consulta pública

4.4
Articulação institucional, divulgação de critérios, 

procedimentos e resultados

4.5 Outros - especificar

Subtotal

5
Pesquisa para manejo da UC e zona de 

amortecimento

5.1 Pesquisa 1

5.2 Pesquisa 2

5.3 Pesquisa 3

5.6 Outros custos diversos

Subtotal

Total geral

PLANO DE TRABALHO DETALHADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 2



Nome:

1. Nos casos de RPPN, Monumento Natural , Refúgio da Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) e Área de Proteção 
Ambiental (APA), quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, para atendimento ao Parágrafo Único do Art. 33 do Decreto 
4.340/2002 que regulamento o SNUC.

3. Os itens principais correspondem as definições do Decreto federal n° 4.340/2002. A estrutura dos subitens 
assim como colocada é recomendada e facilita o monitoramento.

___________________________________

6. Os custos estimados devem ser explicados em folha anexa quando se tratar de várias atividades dentro do mesmo 
subitem (memória de cálculo). 

Identidade nº:

__________________________________
GESTOR DO PLANO

4 – Dados do Gestor

Formação:
CPF nº:

 

4. É possivel efetuar, de forma justificada, ajustes orcamentários entre subitens do mesmo iten. Para ajustes entre itens 
deve ser procurada a aprovacao da CTCA.

Registro Profissional nº:

5. O plano de trabalho é um instrumentos de decisão, gestão e supervisão. Por isto, é importante que o detalhamento  das 
ações seja claro e explícito. Convém indicar, para os diferentes itens, os tipos de despesas eligíveis (quando isto não for 
autoexplicativo), principallmente para despesas de custeio. 

7. O detalhamento do cronograma pode se ajustado em função da duração das atividades (meses, trimestres, anos, ou 
somente um período único.

2.  FATMA, Fundação ou Secretaria Municipal, ICMBio ou Proprietário de RPPN.

E-mail:
Fone:                           Fax:
Endereço para Correspondência:

REPRESENTANTE LEGAL 

PLANO DE TRABALHO DETALHADO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 3
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ANEXO 5 
 
 
 

Termo Aditivo nº XXX ao Termo de 
Compromisso nº XXX/2015 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO PARA 
EXECUÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO DETALHADO 
REFERENTE A COMPENSAÇÃO 
AMBIENTAL PELA INSTALAÇÃO 
(NOME DO EMPREENDIMENTO)  

 
 
 
 

Pelo presente instrumento, as Partes, 
 
FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – FATMA , fundação pública, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 83.256.545/0001-90, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, entidade de caráter científico, sem fins lucrativos, instituída pelo 
Decreto nº 662, de 30 de julho de 1975, com sede e foro na Rua Felipe Schmidt, nº 485, 
centro, Florianópolis/SC, com jurisdição em todo o território catarinense e, em conformidade 
com o artigo 66 da Lei nº 9.831, de 17 de fevereiro de 1995 (art. 1º do Decreto nº 3.572/98), 
neste ato representada por seu Presidente Murilo Xavier Flores, brasileiro, casado, portador 
do RG nº 3.277.556, inscrito no CPF/MF sob o nº 408.789.969- 15, residente nesta cidade de 
Florianópolis, estado de Santa Catarina, doravante denominada simplesmente “FATMA ”; 
 
(NOME DO EMPREENDEDOR) , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
xxxxxxxxxx, com sede na (endereço), neste ato representada por seus representantes legais Sr. 
Fulano de Tal, brasileiro, inscrito no CPF sob nº xxxxxxxxx, e no Registro Geral sob o nº 
xxxxxxxxxx, residente na cidade de xxxxxxx, estado de xxxxxx, doravante denominada 
simplesmente “EMPREENDEDOR”; 
 
QUANDO FOR O CASO (NOME DO PROPRIETÁRIO DE RPPN), pessoa jurídica de 
direito privado (ou física), inscrita no CNPJ xxxxxxxxxx, com sede na (endereço), neste ato 
representada por seus representantes legais Sr. Fulano de Tal, brasileiro, inscrito no CPF sob 
nº xxxxxxxxx, e no Registro Geral sob o nº xxxxxxxxxx, residente na cidade de xxxxxxx, 
estado de xxxxxx, doravante denominada simplesmente “PROPRIETÁRIO ”; 
 
CONSIDERANDO que a Lei n° 14.675, de 13 de abril de 2009 (Código Estadual do Meio 
Ambiente), a Lei Federal nº 9.985/2000 (Sistema Nacional de Unidade de Conservação – 
SNUC) e seu Decreto regulamentador nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, bem como a 
Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, a Resolução CONSEMA nº 001, de 14 de 
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dezembro de 2006 e a CONSEMA nº 003, de 25 de março de 2008, estabelecem para o 
empreendedor de empreendimentos de significativo impacto ambiental a obrigação de apoiar 
a implantação e manutenção de unidade de conservação de Grupo de Proteção Integral, com a 
exceção prevista no parágrafo 3º, art. 36 da Lei Federal nº 9.985/00; 
 
CONSIDERANDO que o art. 33 do Decreto nº 4.340/02 estabelece como ordem de 
prioridade o seguinte: regularização fundiária e a demarcação de terras; a elaboração, revisão 
ou implantação de plano de manejo; a aquisição de bens e serviços necessários à implantação, 
gestão, monitoramento e proteção da unidade de conservação, compreendendo sua área de 
amortecimento; o desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de 
conservação e área de amortecimento; e que nos casos de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse 
Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder 
Público, os recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear: elaboração 
do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade, realização das pesquisas 
necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos 
permanentes, implantação de programas de educação ambiental e financiamento de estudos de 
viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada; 
 
CONSIDERANDO o Termo de Compromisso Nº xxxx, (dia/mês/ano), firmado entre a 
FATMA e o empreendedor para fins de emissão da LAI nº xxxxx, referente ao processo de 
licenciamento FATMA nº xxxxxxx, relativo à instalação da(o) (nome do empreendimento), 
localizada(o) no município de xxxxx, (demais dados de endereço), no estado de Santa 
Catarina.  
 
CONSIDERANDO que na reunião (ordinária/extraordinária) da Câmara Técnica de 
Compensação Ambiental – CTCA/FATMA, ocorrida em (dia/mês/ano), restou aprovado a 
definição dos recursos de compensação ambiental, tendo como beneficiária(s) a(s) unidade(s) 
de conservação (nome da/das unidades de conservação).  
 
CONSIDERANDO que na reunião (ordinária/extraordinária) da Câmara Técnica de 
Compensação Ambiental – CTCA/FATMA, ocorrida em (dia/mês/ano), restou aprovado a 
destinação dos recursos de compensação ambiental de acordo com o(s) plano(s) de trabalho 
detalhado(s).  
 
CONSIDERANDO que a forma de aplicação desses recursos de compensação ambiental será 
pela execução direta pelo empreendedor, com base no plano de trabalho detalhado, conforme 
disposto no art. 163, I, da Lei n° 14.675/09 e/ou por meio do depósito em contas especiais em 
nome do órgão executor do SNUC, conforme disposto no art. 163, III, da Lei n° 14.675/09 
e/ou por meio do depósito em conta específica aberta pelo proprietário (nome do proprietário) 
da RPPN (nome da RPPN). ESTE CONSIDERANDO É AJUSTÁVEL DE ACORDO COM 
CADA CASO 
 
Pelo presente instrumento e melhor forma de direito, as partes acima nomeadas e qualificadas 
têm, entre si, combinado e ajustado o presente Termo de Compromisso para execução do(s) 
plano(s) de trabalho detalhado(s) referente(s) a definição e destinação dos recursos de 
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compensação ambiental pela instalação da (nome do empreendimento), segundo as cláusulas 
e condições adiante arroladas: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA  – DO OBJETO  
O objeto do presente Termo de Compromisso é a execução, pelo EMPREENDEDOR, das 
atividades previstas no(s) plano(s) de trabalho detalhado(s) aprovado(s) pela FATMA , parte 
integrante do presente Termo, tendo como beneficiária(s) a(s) unidade(s) de conservação 
(nome da/das unidades de conservação). 
E/OU 
O objeto do presente Termo de Compromisso é o depósito pelo EMPREENDEDOR, em 
nome do órgão executor do SNUC ou do proprietário da RPPN em contas especiais, 
específicas para execução das atividades previstas no(s) plano(s) de trabalho detalhado(s) 
aprovado(s) pela FATMA , parte integrante do presente Termo, tendo como beneficiária(s) 
a(s) unidade(s) de conservação (nome da/das unidades de conservação). 
ESTA CLÁUSULA É AJUSTÁVEL DE ACORDO COM CADA CASO 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA  – DO VALOR DA COMPENSAÇÃO  
O valor total estimado para a compensação ambiental, incluindo todos e quaisquer custos 
necessários ao integral cumprimento das exigências fixadas no presente Termo de 
Compromisso, tais como aquisições de terras, benfeitorias, recuperação de áreas, 
regularização fundiária, custas, taxas, emolumentos, impostos, e demais despesas, é de R$ 
xxxxxxxxxx (valor por extenso), sendo que R$ xxxxxxxx (valor por extenso) será destinado 
para a(o) (nome da unidade de conservação), R$ xxxxxxxx (valor por extenso) será destinado 
para a(o) (nome da unidade de conservação)... AJUSTÁVEL DE ACORDO COM CADA 
CASO 
 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 
O presente Termo de Compromisso terá prazo de vigência até a total aplicação dos recursos da 
compensação ambiental.  
 
(QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SE DER POR MEIO DO 
EMPREENDEDOR 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FATMA   
 
À FATMA, compete: 
 
I)  Orientar e supervisionar a implantação das ações objetos deste Termo; 
II)  Supervisionar, por meio de sua Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, a implantação 

das ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental; 

III)  Elaborar, quando necessário, termos de referência compatíveis com os serviços a serem 
desenvolvidos, para a contratação de profissionais e serviços necessários às atividades 
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aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental nas unidades de conservação administradas pela FATMA ; 

IV)  Elaborar as especificações técnicas para a aquisição de bens e/ou edificações, de modo a 
auxiliar o Empreendedor no cumprimento das obrigações assumidas no presente Termo 
de Compromisso nas unidades de conservação administradas pela FATMA ; 

V) Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
VI)  Aprovar as prestações de contas da aplicação dos recursos; 
VII)  Fornecer Termo de Quitação de Compensação Ambiental, após identificação da 

concretização da ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a apresentação pelo EMPREENDEDOR do relatório final de execução financeira.  

 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 
Ao EMPREENDEDOR compete: 
 
I)  Realizar as atividades previstas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a 

utilização da compensação ambiental, que será parte integrante do presente Termo, bem 
como comprovar os custos suportados com estas atividades; 

II)  Firmar contratos com empresas e profissionais, com a interveniência da FATMA , 
quando necessários, arcando com os custos de contratação; 

III)  Efetuar pagamento de eventuais despesas cartoriais necessárias à execução do objeto 
deste Termo; 

IV)  Citar, obrigatoriamente a FATMA  na divulgação das ações objeto deste Termo; 
V) Apresentar à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA, ao final da execução 

do plano de trabalho detalhado ou pelo menos um relatório físico-financeiro de 
execução; 

VI)  Apresentar mensalmente à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA , saldo 
atualizado da conta aberta sob sua titularidade. 

 
Parágrafo Único - Toda a aquisição de materiais, execução de obras e contratação de 
serviços, até a quitação total do processo de compensação ambiental, levadas a cabo pelo 
EMPREENDEDOR em razão do presente Termo de Compromisso, deverá observar 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
 
 
(QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SE DER POR MEIO DE DEPÓSITO 
EM CONTA DO ÓRGÃO EXECUTOR DO SNUC 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FATMA   
 
À FATMA, compete: 
 
I)  Providenciar a abertura da(s) conta(s) especial(is), específica(s) para fins de compensação 
ambiental, não integrantes da conta única do Estado, num prazo de até 30 (trinta) dias a partir 
da data de assinatura do presente Termo; 
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II)  Executar, por meio de sua Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, a implantação das 
ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da compensação 
ambiental; 
III)  Elaborar, quando necessário, termos de referência compatíveis com os serviços a serem 
desenvolvidos, para a contratação de profissionais e serviços necessários às atividades 
aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental nas unidades de conservação administradas pela FATMA ; 
IV)  Elaborar as especificações técnicas para a aquisição de bens e/ou edificações a serem 
desenvolvidos, necessários às atividades aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho 
Detalhado(s) para a utilização da compensação ambiental nas unidades de conservação 
administradas pela FATMA ; 
X) Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
XI)  Fornecer Termo de Quitação de Compensação Ambiental, após identificação da 
concretização da ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
apresentação pelo EMPREENDEDOR do comprovante do depósito na conta especificada. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 
Ao EMPREENDEDOR compete:  
 
I)  Efetuar o depósito dos recursos financeiros acordados no presente Termo em conta especial 
da FATMA  por ela indicada, específica para fins de compensação ambiental; 
II) Apresentar à FATMA, num prazo máximo de 60 dias a parir da assinatura do presente 
Termo, o comprovante do depósito efetuado na(s) conta(s) especial(is) indicada pela FATMA. 
 
 
(QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SE DER POR MEIO DO 
EMPREENDEDOR SENDO O BENEFICIÁRIO UMA RPPN 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA FATMA   
 
À FATMA, compete: 
 
I)  Orientar e supervisionar a implantação das ações objetos deste Termo; 
II)  Supervisionar, por meio de sua Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, a implantação das 
ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da compensação 
ambiental; 
III)  Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
IV)  Aprovar as prestações de contas da aplicação dos recursos; 
V) Fornecer Termo de Quitação de Compensação Ambiental, após identificação da 
concretização da ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
apresentação pelo EMPREENDEDOR do relatório final de execução financeira.  
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
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Ao EMPREENDEDOR compete: 
 
VII)  Realizar as atividades previstas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a 

utilização da compensação ambiental, que será parte integrante do presente Termo, bem 
como comprovar os custos suportados com estas atividades; 

VIII)  Firmar contratos com empresas e profissionais, com a interveniência da FATMA , 
quando necessários, arcando com os custos de contratação; 

IX)  Efetuar pagamento de eventuais despesas cartoriais necessárias à execução do objeto 
deste Termo; 

X) Citar, obrigatoriamente a FATMA  na divulgação das ações objeto deste Termo; 
XI)  Apresentar à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA, ao final da execução 

do plano de trabalho detalhado ou pelo menos um relatório físico-financeiro de 
execução; 

XII)  Apresentar mensalmente à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA , saldo 
atualizado da conta aberta sob sua titularidade. 

 
Parágrafo Único - Toda a aquisição de materiais, execução de obras e contratação de 
serviços, até a quitação total do processo de compensação ambiental, levadas a cabo pelo 
EMPREENDEDOR em razão do presente Termo de Compromisso, deverá observar 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
 
VIII)  Orientar e supervisionar a implantação das ações objetos deste Termo; 
IX)  Supervisionar, por meio de sua Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, a implantação 

das ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental; 

X) Elaborar, quando necessário, termos de referência compatíveis com os serviços a serem 
desenvolvidos, para a contratação de profissionais e serviços necessários às atividades 
aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental nas unidades de conservação administradas pela FATMA ; 

XI)  Elaborar as especificações técnicas para a aquisição de bens e/ou edificações, de modo a 
auxiliar o Empreendedor no cumprimento das obrigações assumidas no presente Termo 
de Compromisso nas unidades de conservação administradas pela FATMA ; 

XII)  Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
XIII)  Aprovar as prestações de contas da aplicação dos recursos; 
XIV)  Fornecer Termo de Quitação de Compensação Ambiental, após identificação da 

concretização da ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias 
após a apresentação pelo EMPREENDEDOR do relatório final de execução financeira.  

 
 
(QUANDO A APLICAÇÃO DOS RECURSOS SE DER POR MEIO DE DEPÓSITO 
EM CONTA DE PROPRIETÁRIO DE RPPN 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO   
 
À FATMA, compete: 
 
I)  Orientar e supervisionar a implantação das ações objetos deste Termo; 
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II)  Supervisionar, por meio de sua Diretoria de Proteção dos Ecossistemas, a implantação das 
ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da compensação 
ambiental; 
III)  Exercer a autoridade normativa, o controle e a fiscalização do objeto deste Termo; 
IV)  Aprovar as prestações de contas da aplicação dos recursos; 
V) Fornecer Termo de Quitação de Compensação Ambiental, após identificação da 
concretização da ação objeto deste Termo, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias após a 
apresentação pelo EMPREENDEDOR do relatório final de execução financeira.  
 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 
Ao EMPREENDEDOR compete:  
 
I)  Efetuar o depósito dos recursos financeiros acordados no presente Termo em conta especial 
da FATMA  por ela indicada, específica para fins de compensação ambiental; 
II) Apresentar à FATMA, num prazo máximo de 60 dias a parir da assinatura do presente 
Termo, o comprovante do depósito efetuado na(s) conta(s) especial(is) indicada pela FATMA. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO PROPRIETÁRIO DA RPPN 
 
Ao PROPRIEDTÁRIO compete: QUANDO FOR O CASO 
 
I)  Providenciar a abertura da(s) conta(s) especial(is), específica(s) para fins de compensação 
ambiental, num prazo de até 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura do presente Termo; 
II)  Executar, a implantação das ações constantes do(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para 
a utilização da compensação ambiental; 
III)  Elaborar, quando necessário, termos de referência compatíveis com os serviços a serem 
desenvolvidos, para a contratação de profissionais e serviços necessários às atividades 
aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a utilização da 
compensação ambiental; 
IV)  Elaborar as especificações técnicas para a aquisição de bens e/ou edificações a serem 
desenvolvidos, necessários às atividades aprovadas e descritas no(s) Plano(s) de Trabalho 
Detalhado(s) para a utilização da compensação ambiental. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR 
 
Ao EMPREENDEDOR compete: 
 
XIII)  Realizar as atividades previstas no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) para a 

utilização da compensação ambiental, que será parte integrante do presente Termo, bem 
como comprovar os custos suportados com estas atividades; 

XIV)  Firmar contratos com empresas e profissionais, com a interveniência da FATMA , 
quando necessários, arcando com os custos de contratação; 

XV)  Efetuar pagamento de eventuais despesas cartoriais necessárias à execução do objeto 
deste Termo; 
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XVI)  Citar, obrigatoriamente a FATMA  na divulgação das ações objeto deste Termo; 
XVII)  Apresentar à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA, ao final da execução 

do plano de trabalho detalhado ou pelo menos um relatório físico-financeiro de 
execução; 

XVIII)  Apresentar mensalmente à Diretoria de Proteção dos Ecossistemas da FATMA , saldo 
atualizado da conta aberta sob sua titularidade. 

 
Parágrafo Único - Toda a aquisição de materiais, execução de obras e contratação de 
serviços, até a quitação total do processo de compensação ambiental, levadas a cabo pelo 
PROPRIETÁRIO  em razão do presente Termo de Compromisso, deverá observar princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA –  DA QUITAÇÃO   
Com o cumprimento definitivo do(s) produto(s) descrito(s) no(s) Plano(s) de Trabalho 
Detalhado(s), a FATMA considerará satisfeita a obrigação pela aplicação da Compensação 
Ambiental decorrente da instalação da (nome do empreendimento), dando ampla, geral e 
irrestrita quitação, para nada mais reclamar a respeito do cumprimento de dita obrigação. 
 
 
CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES   
O não cumprimento, por parte do EMPREENDEDOR de quaisquer dos prazos e obrigações 
constantes no presente Termo de Compromisso e no(s) Plano(s) de Trabalho Detalhado(s) 
para a utilização da compensação ambiental, após devidamente notificado pela FATMA, com 
prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação inadimplida, importará na suspensão 
ou cancelamento da Licença Ambiental de Instalação - LAI, pela FATMA, sem prejuízo das 
demais sanções legais cabíveis e da obrigação de reparar danos porventura existentes. 
 
Parágrafo Único. A inobservância dos prazos e obrigações pactuadas, desde que resultante 
de caso fortuito ou força maior, na forma prevista em lei, não constituirá descumprimento do 
presente Termo de Compromisso. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA -  DOS ADITIVOS  
Caso seja necessário, o presente Termo de Compromisso poderá ser aditado mediante acordo 
entre as partes. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO   
Será competente o foro da Comarca da Capital do Estado de Santa Catarina para solucionar 
eventuais controvérsias acerca do presente termo. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O presente instrumento terá validade como título 
executivo extrajudicial, sendo que vai impresso em três vias de igual teor e forma, duas das 
quais farão parte dos arquivos da FATMA. 
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E, por estarem assim combinados, subscrevem o presente, que mutuamente outorgam e 
aceitam, para que produza os seus devidos e legais efeitos. 
 
Florianópolis (SC), .........de ................ de 2015. 
 
 
 

 
______________________________ 

(nome do representante legal) 
(nome do empreendedor) 

 
 
 

_____________________________ 
Alexandre Waltrick Rates 

Presidente FATMA 
 

 
Testemunhas 
 
 

___________________________ 
Márcio Luiz Alves 

Diretor Proteção dos Ecossistemas  
Coordenador CTCA/FATMA 

FATMA  

 
 
_________________________________ 

xxxxxxxxxxxx 
(nome do empreendedor) 
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ANEXO 6 

 
          
  TERMO DE CONVÊNIO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Nº ___ _ 
 
 

TERMO DE CONVÊNIO DE COOOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL, TÉCNICA E FINANCEIRA 
QUE ENTRE SÍ CELEBRAM A FUNDAÇÃO DO 
MEIO AMBIENTE – FATMA, (NOME DA 
INSTITUIÇÃO BENEFICIÁRIA/PESSOA FÍSICA 
QUANDO SE TRATAR DE RPPN), POR MEIO DA 
(nome da Fundação Municipal do Meio Ambiente, 
quando for o caso), E (NOME DO 
EMPREENDEDOR), PARA REPASSE E 
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL.  
 

 
 

Pelo presente instrumento, as Partes, que são, de um lado, 
 
A Fundação do Meio Ambiente – FATMA, fundação pública, CNPJ/MF nº 
83.256.545/0001-90, vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável, instituída pelo Decreto nº 662, de 30 de julho de 1975, 
com sede e foro na Rua Felipe Schmidt, nº 485, centro, Florianópolis/SC, com 
jurisdição em todo o território catarinense e, em conformidade com o artigo 98 da 
Lei Complementar nº 381, de 07 de maio de 2007 (art.  1º do Decreto nº 
3.572/98), neste ato representada por seu Presidente _______________, 
brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nº ____________, inscrito no CPF/MF 
sob o nº __________, residente nesta cidade de Florianópol is, Estado de Santa 
Catarina, doravante denominada FATMA ; 
 
De outro lado, 
A (nome da instituição/pessoa física quando for o caso de RPPN), por meio da (nome da 
Fundação Municipal do Meio Ambiente, quando for o caso), pessoa jurídica de direito público, 
inscrita no CNPJ nº ____, com inscrição estadual ___, com sede à Rua ___, nº ___, bairro ____, 
município de ____, Santa Catarina, neste ato representada por seu _______________, 
brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nº ____________, inscrito(a) no 
CPF/MF sob o nº __________, residente nesta cidade de (nome da cidade), 
Estado de Santa Catarina, doravante denominado(a) CONVENIENTE ;  
 
E de outro lado,  
(Nome do Empreendedor), pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ nº ____, com 
inscrição estadual ___, com sede à Rua ___, nº ___, bairro ____, município de ____, Estado de 
(nome do Estado), neste ato representado(a) por seu (Presidente / Diretor(a) 
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_______________, brasileiro(a), casado(a), portador(a) do RG nº ____________, 
inscrito(a) no CPF/MF sob o nº __________, residente na cidade de 
_________________, Estado de ____________, doravante denominado(a) 
EMPREENDEDOR ;  
 
 
CONSIDERANDO  que a Lei Estadual n° 14.675 de 13 de abril de 2009, a Lei Federal nº 

9.985/00 e seu Decreto regulamentador nº 4.340/02, bem como a Resolução 
CONAMA nº 371/2006, a Resolução CONSEMA nº 001/2006 e a 
CONSEMA nº 003/2008, estabelecem para o empreendedor de 
empreendimentos de significativo impacto ambiental a obrigação de apoiar 
a implantação e manutenção de unidade de conservação de Grupo de 
Proteção Integral, com a exceção prevista no parágrafo 3º, art. 33 do 
Decreto nº 4.340/02; 

 
CONSIDERANDO  que o art. 33 do Decreto Federal nº 4.340/02 estabelece a seguinte ordem de 

prioridade: regularização fundiária e a demarcação de terras; a elaboração, 
revisão ou implantação de plano de manejo; a aquisição de bens e serviços 
necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade de 
conservação, compreendendo sua área de amortecimento; o 
desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de 
conservação; e desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da 
unidade de conservação e área de amortecimento; e que nos casos de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de 
Vida Silvestre, Área de Relevante Interesse Ecológico e Área de Proteção 
Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os 
recursos da compensação somente poderão ser aplicados para custear: 
elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade, 
realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo 
vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes, implantação de 
programas de educação ambiental e financiamento de estudos de viabilidade 
econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada; 

 
CONSIDERANDO que a Compensação Ambiental foi fixada em R$ xxxxxxxx (valor por 

extenso), conforme as Condições Específicas da Licença Ambiental Prévia 
– LAP Nº ___20___ de __ de ___ de 20___, referente ao empreendimento 
(nome do Empreendimento); 

 
CONSIDERANDO  que o EMPREENDEDOR depositou em (data do depósito) os recursos 

corrigidos da compensação ambiental em conta específica do 
Empreendedor junto ao Banco (nome do Banco), Agência XXXX-X, Conta 
Corrente XXXXX-X, no montante de R$ _________, (valor do recursos por 
extenso), valor este devidamente aplicado em fundo de renda fixa e 
bloqueado com a finalidade específica do cumprimento da compensação 
ambiental para este fim, sob administração do Empreendedor, conforme 
Termo de Compromisso firmado em (colocar a data / e o nº do TC); 
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CONSIDERANDO  que em reunião da Câmara Técnica de Compensação Ambiental da 
FATMA, conforme Ata do (dia, mês e ano), ficou estabelecido que os 
recursos de compensação ambiental referente ao empreendimento (nome do 
empreendimento), serão aplicados em benefício (nome do beneficiário); 

 
CONSIDERANDO que o parágrafo 2º do art. 140 da Lei nº 14.675/2009 estabelece que pode ser 

criada unidade de conservação de proteção integral municipal com recursos 
de compensação ambiental, cujo repasse de recursos ocorre por meio de 
convênio (caso o convênio for para criação de UC municipal); 

 
CONSIDERANDO que é necessário estabelecer a forma de cooperação institucional entre a 

FATMA  e a (nome da instituição/pessoa física quando for o caso de 
RPPN), e a forma do aporte dos recursos da compensação ambiental que se 
encontram depositados em conta específica do EMPREENDEDOR para 
este fim. 

 
RESOLVEM , celebrar o presente TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO 
INSTITUCIONAL, TÉCNICA E FINANCEIRA, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
O presente TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL, TÉCNICA E 
FINANCEIRA, tem por objeto regular o apoio a ser dado pela FATMA  à (nome da 
instituição/pessoa física quando for o caso de RPPN), para a criação e/ou implantação e/ou 
manutenção – conforme o caso) no município de (nome do município) de uma unidade de 
conservação municipal, e/ou federal, e/ou RPPN – conforme o caso, nos termos do SNUC/SEUC, 
como parte integrante da aplicação da compensação ambiental associada à implantação do 
empreendimento (nome do Empreendimento). 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO DETALHADO 
 
As especificações das atividades a serem desenvolvidos no âmbito do presente Termo de 
Convênio, estão devidamente descritas no Plano de Trabalho Detalhado – Anexo 1, que será parte 
integrante do presente Termo.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS CONVENIADOS 
 
I – DA FATMA:   
  
a)  Prestar assessoria técnica a CONVENIENTE, para a criação e/ou implantação e/ou 

manutenção – conforme o caso) no município de (nome do município) de uma unidade de 
conservação municipal, e/ou federal, e/ou RPPN – conforme o caso; 

b)  Fiscalizar o desenvolvimento das ações e a aplicação dos recursos financeiros advindos da 
compensação pela implantação do empreendimento (nome do empreendimento); 
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c)  Designar formalmente um coordenador técnico, em até 20 (vinte) dias após a assinatura 
deste TERMO, para assumir a responsabilidade pelo acompanhamento, supervisão e 
gerenciamento do trabalho, incluindo a autorização para a liberação dos recursos. 

 
II – DO CONVENIENTE: 
 
a) Executar do Plano de Trabalho Detalhado - Anexo 1, parte integrante do presente Termo; 
b)  Ficar responsável pela fiscalização, regularização fundiária; elaboração e implantação do 

Plano de Manejo e demais atividades descritas no Plano de Trabalho Detalhado; 
c)  Designar formalmente um coordenador técnico, em até 20 (vinte) dias após a assinatura 

deste TERMO para assumir a responsabilidade das atividades descritas no Plano de 
Trabalho Detalhado;  

d)  Solicitar à FATMA autorização para liberação dos recursos; 
e)  Prestar contas à FATMA da aplicação dos recursos, mediante apresentação de relatórios 

físico/financeiros trimestrais e devidamente documentados;  
Emitir Termo de Quitação e de Recebimento de bens para inserir em seu patrimônio 

1. Designar responsável técnico para execução das ações; 

2. Executar e implementar as ações previstas no Plano de Trabalho; 

3. Estabelecer junto ao Empreendedor um cronograma de desembolso que atenda às ações 
previstas e com prazo inferior ao estabelecido no Termo de Compromisso do IBAMA; 

4. Encaminhar ao Empreendedor os termos de referência para contratação de profissionais e 
serviços e especificações técnicas para aquisição dos bens em cumprimento da ações 
previstas no Plano de Trabalho; 

5. Preparar os relatórios de execução físico-financeiros, prestações de contas e outras 
solicitações da execução das ações previstas; 

6. Responsabilizar-se por todas as despesas com servidores, envolvidos na execução das 
ações previstas e encaminhar ao Empreendedor; 

7. Atender solidariamente com o IBAMA e Empreendedor, todas as solicitações e demandas 
dos Órgãos de fiscalização e controle da gestão pública; 

8. Citar obrigatoriamente a participação do IBAMA e do Empreendedor na divulgação das 
ações do objeto do Plano de Trabalho; 

9. Facilitar ao máximo a atuação e supervisão do IBAMA, facultando-lhe sempre que 
solicitado, o mais amplo acesso às informações e documentos relacionados com a 
execução do Plano de Trabalho, especialmente no que concerne à auditoria dos 
documentos referentes à realização das despesas; 

10. O não cumprimento das ações previstas no Plano de Trabalho e de qualquer dos prazos e 
condições previstas importará na imposição da suspensão ou cancelamento dos repasses, 
sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

 
III – DO EMPREENDEDOR: 
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a)  Aportar os recursos financeiros previstos no Plano de Trabalho Detalhado, conforme 
demanda do CONVENIENTE. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR 
 
Os recursos financeiros necessários à execução do presente Termo são estimados em R$ 
_____(____ reais), valor atualizado em (dia,mês e ano), conforme depósito em conta específica 
do(a) (nome da instituição/pessoa física quando for o caso de RPPN), junto ao Banco (nome do 
Banco), Agência nº____, Conta Corrente nº______; 
 
Parágrafo único. A previsão está limitada aos valores definidos no caput deste artigo e qualquer 
adicionalidade será custeada pelo Órgão responsável pela Unidade de Conservação. 
 
 
CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS 
 
Os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta deste Termo serão utilizados exclusivamente 
conforme estabelece o Plano de Trabalho Detalhado – Anexo 1, parte integrante do presente 
instrumento, sendo vedado seu uso em finalidades diversas daquelas ali especificadas, salvo se 
devidamente autorizado pela CTCA da FATMA. 
 
 
CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO 
 
O presente TERMO terá prazo de vigência de 02 (dois) anos, a contar da sua publicação no Diário 
Oficial, podendo ser prorrogado e/ou alterado através de Termo Aditivo, mediante manifestação 
expressa das partes com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do termino de sua vigência. 
 
§ 1º  Os contratos de obras e serviços, a serem realizados deverão prever seus vencimentos 

dentro do prazo de vigência deste TERMO. 
 
§ 2º  A FATMA providenciará à publicação do extrato do presente TERMO, no Diário Oficial 

do Estado de Santa Catarina, no prazo de 20 (vinte) dias da data de sua assinatura.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PENALIDADES 
 
I – DO EMPREENDEDOR 
 
O não cumprimento das obrigações assumidas neste Termo pelo EMPREENDEDOR conveniente 
implicará na suspensão ou cancelamento da Licença Ambiental, sem prejuízo das demais sanções 
legais cabíveis. 
 
§ 1º Não ocorrerão sanções ao empreendedor, decorrentes de eventuais atrasos ou omissões 

atribuídas a FATMA ou a CONVENIENTE quando for o caso de RPPN conveniente; 
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§ 2º  O não cumprimento pelo EMPREENDEDOR dos prazos e obrigações aqui assumidas, 
desde que comprovadamente, decorrentes de caso fortuito ou força maior não constituirá 
descumprimento do presente Termo. A justificativa deverá ser imediatamente comunicada 
a FATMA e a CONVENIENTE quando for o caso de RPPN conveniente e, quando for o 
caso, fixado prazo para seu adimplemento. 

 
 
II – DO CONVENIENTE 
 
O não cumprimento das obrigações assumidas neste TERMO pelo CONVENIENTE em relação às 
obrigações assumidas perante a FATMA implicará na suspensão ou cancelamento do presente 
TERMO, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis. 

 
§ 1º Não ocorrerão sanções ao CONVENIENTE, decorrentes de eventuais atrasos ou omissões 

atribuídas a FATMA ou ao EMPREENDEDOR conveniente; 
 
§ 2º  O não cumprimento pelo MUNICÍPIO/ICMBio/PESSOA FÍSICA quando for o caso de 

RPPN dos prazos e obrigações aqui assumidas, desde que comprovadamente, decorrentes 
de caso fortuito ou força maior não constituirá descumprimento do presente TERMO. A 
justificativa deverá ser imediatamente comunicada a FATMA e, quando for o caso, fixado 
prazo para seu adimplemento. 
 

  
CLÁUSULA OITAVA – DO FORO 
 
As questões porventura oriundas deste TERMO deverão ser preliminarmente, resolvidas em 
comum acordo pelas partes convenientes e na impossibilidade fica eleito o Foro da Comarca de 
Florianópolis, Estado de Santa Catarina, com a renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para serem dirimidas questões originárias da execução do presente TERMO.  
 
E, por estarem assim de acordo e para validade do que foi pactuado pelas convenientes, as partes 
assinam o presente TERMO em quatro vias de igual forma e teor, para que produza os seus 
devidos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

 
 
Florianópolis, ___ de ________ de _____. 
 
 
 

_______________      __________ 
            Presidente - FATMA                 Cargo do Conveniente 
 
 
 
____________ 

 
EMPREENDEDOR 
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__________ 
Cargo do Responsável legal 
 
 
 
Testemunhas: 
 
1)________________________    2)________________________ 
NOME:        NOME: 
CPF:         CPF: 
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ANEXO 7 
 
 

TERMO DE DOAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 
 

 
 
 
   A_________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº ____, 
com inscrição estadual ___, com sede à Rua ___, nº ___, bairro ____, município de ____, 
Santa Catarina, neste ato representada por seu Diretor _______, doravante denominado 
DOADOR, e a Fundação Do Meio Ambiente – FATMA, Fundação Pública,  
CNPJ/MF nº 83.256.545/0001-90, vinculada à Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Econômico Sustentável, inst ituída pelo Decreto nº 662, 
de 30 de julho de 1975, com sede e foro na Rua Felipe Schmidt, nº 485, 
centro, Florianópolis/SC, com jurisdição em todo o território catarinense e, 
de conformidade com o artigo 98 da Lei Complementar nº 381, de 07 de 
maio de 2007 (art.  1º do Decreto nº 3.572/98), doravante denominada 
FATMA  neste ato representada por seu Presidente _____________ 
brasileiro, ____________, residente nesta Cidade de Florianópolis, Estado 
de Santa Catarina, doravante denominado BENEFICIÁRIA , celebram o presente 
instrumento, mediante as seguintes cláusulas: 
 
 
Cláusula Primeira 
 
  O DOADOR fará a transferência dos seguintes móveis e imóveis a 
BENEFICIÁRIA: 
  
1. especificações...  
2. 
3. 
 
Cláusula Segunda 
 
   A doação se dá em cumprimento as obrigações assumidas pelo DOADOR 
junto a BENEFICIÁRIO, no Termo de Compromisso firmado entre as partes em ____.  
 
Cláusula Terceira 
 
   O DOADOR transfere o bem acima, em caráter definitivo, a 
BENEFICIÁRIA, sem qualquer encargo. 
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  Os bens móveis e imóveis descritos acima acrescidos de seus impostos, 
taxas, contribuições e demais despesas de aquisição totalizam o valor de R$_________  
 
   Os bens e equipamentos acima descritos passarão a integrar o patrimônio da 
BENEFICIÁRIA, ficando as despesas provenientes de sua manutenção, conservação, 
obrigações tributárias e fiscais ao seu encargo. 
 
Florianópolis, ______ 
 
_________ 
DOADOR 
 
_______ 
BENEFICIÁRIA 
 
 
 
TESTEMUNHAS... 
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ANEXO 8 
 
 

TERMO DE QUITAÇÃO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 

 

 

    

    A Fundação do Meio Ambiente – FATMA, Fundação 

Pública, CNPJ/MF nº 83.256.545/0001-90, vinculada à Secretaria de Estado 

de Desenvolvimento Econômico Sustentável, instituída pelo Decreto nº 

662, de 30 de julho de 1975, com sede e foro na Rua Felipe Schmidt, nº 

485, centro, Florianópol is/SC, com jurisdição em todo o território 

catarinense e, de conformidade com o artigo 98 da Lei Complementar nº 

381, de 07 de maio de 2007 (art. 1º do Decreto nº 3.572/98), em atenção a 

condicionante nº _______, constante na Licença Ambiental de Instalação nº 

_____, emitida pela FATMA, onde restou firmado o Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental,  e em cumprimento a cláusula 

___ deste Termo e conforme Plano de Trabalho Detalhado, pelo presente 

instrumento apresenta a QUITAÇÃO da compensação ambiental devida, 

pela apresentação/ doação dos seguintes bens móveis/imóveis____, constantes do 

TERMO DE DOAÇÃO integrante desta Quitação. 

 

 
 

Presidente FATMA 
 

Coordenador CTCA/FATMA 
 

 
 

 




