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SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO - SEMATUR 
 

Errata da Portaria SEMATUR Nº 026 de 03 de Maio de 
2019. 

 

Onde se lê: (...) “Art. 2º- Este ato administrativo está vinculado as autorizações de supressão de 

vegetação nativa expedidas pelas Portarias SEMATUR nº 064/2018, 066/2018, 068/2018 e 

070/2018.  Art. 3º- Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos ao 

cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 

SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA.  Art. 4º - Essa 

Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente 

e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras 

instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 

efeitos legais. Art. 5.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação .Demósthenes da 

Silva Nunes Júnior-Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo....”. (...). 

Leia-se: (...)…”Art. 2º- Estabelecer que esta Licença, bem como cópias dos documentos relativos 

ao cumprimento dos condicionantes acima citados, sejam mantidos disponíveis à fiscalização da 

SEMATUR e aos demais órgãos do Sistema Nacional de Meio Ambiente - SISNAMA. Art. 3º - Essa 

Portaria refere-se à análise de viabilidade ambiental de competência da Secretaria do Meio Ambiente 

e Turismo – SEMATUR, cabendo ao interessado obter anuência e ou autorização nas outras 

instancias no âmbito Federal, Estadual e Municipal, quando couber, para que a mesma alcance seus 

efeitos legais. Art. 4.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação....” (...). 

 

Demósthenes da Silva Nunes Júnior 
Secretário Municipal do Meio Ambiente e Turismo 
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