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Orientação Normativa Interna – ONI Nº 01 - SEMMA 

Data da publicação: 16 de abril de 2014. 
Status: em vigor 
 

 

  PREÂMBULO: 
 

O Secretário Municipal do Meio Ambiente e a Diretora Geral da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XII do artigo 5º, 
bem como inciso III do artigo 7º do Decreto Municipal nº 16.777, de 06 de dezembro de 2013, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos termos da Lei 
Complementar nº 321, de 22 de dezembro de 2008,  

 

Considerando que o órgão ambiental competente pode complementar, por meio de instruções, normas, diretrizes e outros atos administrativos, mediante instrumento 
específico, o que se fizer necessário ao atendimento eficiente do serviço público, nos limites de suas atribuições legais, 

 

Considerando a necessidade de padronizar o procedimento administrativo interno da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e de uniformizar o entendimento sobre 
temas procedimentais e jurídicos relevantes e controversos, facilitando sobremaneira a atuação dos servidores da Secretaria, sobretudo técnicos dos setores de gestão ambiental, bem como do 
setor de atendimento e expediente, de modo a promover maior segurança jurídica e administrativa tanto para os servidores quanto para os requerentes interessados nos assuntos que serão 
padronizados, 

 

Considerando a urgência em se padronizar todos os tipos de requerimentos e documentos emitidos pela Secretaria, de modo a instituir, inclusive, informações mínimas 
que deverão constar em cada um deles, 

 

DETERMINAM: 
 

A publicação da Orientação Normativa Interna Nº 01 desta Secretaria, para disciplinar os documentos a seguir relacionados, todos emitidos pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente (SEMMA), registrando-se que aos órgãos do Poder Público Municipal cabe a isenção de taxa de quaisquer dos documentos aqui regrados. 
 

1. ALVARÁS 
Nomenclatura do documento: Alvará para Licenciamento de Serviços Florestais (e Alvará para Licenciamento de Serviços Florestais em Área Pública) 
Gera taxa: será gerada de acordo com a modalidade do licenciamento, sendo isento em alguns casos. 
Conceito: instrumento pelo qual a SEMMA autoriza a execução de supressão ou transplante de árvores nativas e formações florestais nativas em áreas públicas ou privadas, e de árvores 

exóticas em áreas públicas ou em Áreas de Preservação Permanente, de acordo com as modalidades previstas na legislação. Em consonância com o Decreto Estadual nº 38.355/1998, o Alvará 
para Licenciamento de Serviços Florestais é o único documento comprobatório de autorização para a execução de manejo de florestas nativas ou de florestas plantadas com espécies nativas; 
sendo assim, será emitido separadamente, mesmo nos casos em que houver emissão de Licença de Instalação. 
Finalidade: autorizar o manejo de vegetação arbórea nativa e/ou exótica (quando esta estiver em Área de Preservação Permanente) em área privada e de vegetação arbórea nativa e/ou exótica 

em área pública. O Alvará para Licenciamento de Serviços Florestais estabelece o manejo licenciado ou autorizado referente à vegetação, e as condições, restrições e compensações 
decorrentes do licenciamento, incluindo os prazos. 
Informações obrigatórias: tipo de documento e número; dados do requerente, contendo no mínimo nome completo ou razão social, CPF ou CNPJ; dados de localização da atividade; objetivo e 

atividade; volumetria de produto florestal; Reposição Florestal Obrigatória (RFO); validade do alvará; condições e restrições; dispositivos legais a serem cumpridos, de acordo com o parecer 
técnico emitido pela SEMMA. 
Quem analisa: técnicos da SEMMA legalmente habilitados, dentro de suas atribuições. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
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Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

2. ANUÊNCIA 
Nomenclatura do documento: Anuência [para... motivação da anuência] 
Gera taxa: não. 
Conceito: ato administrativo em que o órgão executivo municipal concede direito a órgão público de distinta esfera ou poder, para a realização de obras, empreendimentos ou atividades que 

interfiram sobre território municipal, quando previsto pela legislação, ou a empreendedores de qualquer natureza, inseridos num raio de 10 quilômetros de Unidades de Conservação municipais. 
Finalidades: para a localização, realização ou operação de empreendimentos e atividades localizados em Unidade de Conservação (UC) ou sua respectiva Zona de Amortecimento (ZAm), 

considerando o Plano de Manejo, ou, em caso de inexistência do mesmo, em acordo com as condições naturais e socioeconômicas da área em questão. Para localização, implantação ou 
operação de empreendimentos e atividades autorizados em outras esferas administrativas, no território municipal, quando previsto em legislação. 
Informações obrigatórias: tipo do documento e número, dados do requerente (nome completo ou razão social, CPF/CNPJ, endereço para correspondência, telefone, e-mail, nome do 

representante legal/procurador), dados do empreendimento (atividade/tipo, área total, endereço do empreendimento, órgão ambiental licenciador, coordenadas geográficas); quando couber, 
dados da Unidade de Conservação (nome, legislação de criação, zona de amortecimento); observações; data da emissão. 
Quem analisa: o servidor público que detenha competência para tal, preferencialmente o(a) Diretor(a) do Setor de Gestão Ambiental (Diretoria Técnica). 
Quem emite: Secretário Municipal de Meio Ambiente. 
Quem solicita (para quem é destinado): órgãos públicos, quando relativo a empreendimentos licenciados por estes no território municipal; empreendedores de qualquer natureza, quando se 

tratar de empreendimentos que incidam num raio de 10 quilômetros de Unidades de Conservação municipais. 

3. ATESTADO 
Nomenclatura do documento: Atestado 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento que declara um fato existente acerca do solicitante, do qual o servidor emitente possui conhecimento, e que não haja registro formal. 
Finalidade: atestar informações diversas por solicitação do requerente/interessado. 
Informações obrigatórias: -- 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições. 
Quem emite: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

4. AUTO DE INFRAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Auto de Infração Ambiental (AIA) 
Gera taxa: não. 
Conceito: “é o documento padronizado que descreve a irregularidade cometida, determina o seu enquadramento legal e abre prazo de 20 (vinte) dias para o oferecimento de defesa por parte do 
infrator, contados a partir da data de ciência da autuação” (caput do art. 19 da Lei Complementar Municipal nº 376/2010). 
Finalidade: abrir processo administrativo destinado à apuração da existência, ou não, de infração ambiental. As infrações ambientais são apuradas mediante processo administrativo específico, 

com garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório; por isso a necessidade de ser formal e obedecer a requisitos mínimos previstos em norma ambiental aplicável. 
Informações obrigatórias: modelo de Auto de Infração utilizado pelo Setor de Fiscalização Ambiental da SEMMA, definido no Decreto Municipal nº 15.073/2010; determinações constantes na 

Lei Complementar Municipal nº 376/2010. 
Quem analisa: fiscais lotados na SEMMA. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente ou fiscais lotados na SEMMA. 
Quem solicita: -- 
 

5. AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 
Nomenclatura do documento: Autorização Ambiental 
Gera taxa: sim. 
Conceito: documento precário que autoriza uma determinada atividade por prazo determinado. 
Finalidade: autorizar Treinamento de Combate a Incêndio, Projetos de Reposição Florestal Obrigatória (RFO's), Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD's), e outras situações 

previstas em lei. 
Informações obrigatórias: deverão constar, em destaque, endereço de correspondência do requerente, localização da atividade, consequências e penalidades pelo não atendimento às 

condições e restrições constantes na autorização. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 
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6. AUTORIZAÇÃO PARA TRASLADO DE CADÁVER 
Nomenclatura do documento: Autorização para Traslado de Cadáver (ATC) 
Gera taxa: não. 
Conceito: o traslado de cadáver é entendido como o transporte de cadáver ou de ossadas para local diferente daquele em que se encontra inumados ou depositados, a fim de serem novamente 

inumados ou mesmo cremados. A autorização é necessária quando da necessidade de se transportar um corpo falecido (ou sua ossada) de um local para outro, em mesma cidade ou para outra. 
Cada Estado possui lei própria. O traslado intermunicipal de corpos só é permitido em veículos especiais, devendo ser inspecionados e liberados com devida autorização pela Vigilância Sanitária 
Estadual. Até o ano de 2013, a autorização era realizada por meio de preenchimento, pelo Poder Público municipal (SEMMA), de Guia de Translação de Cadáver emitida pela Secretaria Estadual 
de Saúde, que em janeiro de 2014 comunicou a SEMMA que a guia deveria passar a ser expedida pelo Município. 
Finalidade: autorizar a remoção e o traslado de cadáver humano de cemitérios municipais de Caxias do Sul para outro de escolha do requerente, responsável legal pelo cadáver. 
Informações obrigatórias: seguir o modelo emitido pela SEMMA (talonário), contendo, no mínimo: número da autorização, informações sobre o falecido (nome completo, data do óbito, período 

em que o cadáver esteve sob responsabilidade da SEMMA, local de inumação), dados do autorizado (nome completo, CPF, grau de parentesco, endereço residencial, telefone para contato), 
cemitério para o qual o cadáver será transferido ou entidade que fará a cremação (nome e cidade), nome completo e matrícula do servidor que autorizou a remoção e o traslado. 
Quem analisa: servidores lotados no Setor de Cemitério. 
Quem emite: o documento deverá conter a assinatura da Direção Geral, bem como do servidor responsável pelo preenchimento e fornecimento da Guia. 
Quem solicita: familiar ou responsável pela traslação do cadáver. 

7. CADASTRO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE DEFESA AMBIENTAL - CERTIFICADO DE REGULARIDADE 
Nomenclatura do documento: Cadastro Técnico de Atividades de Defesa Ambiental - Certificado de Regularidade 
Gera taxa: sim. 
Conceito: documento comprobatório de certo fato, ação, condição, declaração formal de “ser verdade”, emitido pela SEMMA, por determinado prazo. 
Finalidade: comprovar a regularidade do requerente junto ao Cadastro Técnico de Atividades e Defesa Ambiental, no âmbito do Município de Caxias do Sul. 
Informações obrigatórias: número, processo administrativo, data da certificação, data de emissão, data de validade, nome/razão social, CPF/CNPJ, endereço, e-mail, telefone, nº cadastro 

técnico federal e atividades desenvolvidas. 
Quem analisa: servidores da SEMMA dentro de suas atribuições legais. 
Quem emite: este documento é impresso a partir de consulta no Sistema informatizado por servidores da SEMMA, não havendo necessidade de assinaturas. 
Quem solicita: pessoas físicas e jurídicas, de direito público e privado, que se dediquem à prestação de serviços de assessoria e/ou consultoria ecológica ou ambiental, bem como à elaboração 
de laudos técnicos e de projeto, fabricação, comercialização, instalação ou manutenção de equipamentos, instrumentos e aparelhos destinados ao controle de atividades efetiva ou 
potencialmente poluidoras. 

8. CERTIDÃO 
Nomenclatura do documento: Certidão 
Gera taxa: sim. 
Conceito: documento que afirma a realização anterior de ato ou assentamento constante de processo, livro ou documento que se encontre na SEMMA. Pode contemplar informações de inteiro 

teor – transcrição integral, também chamada traslado – ou resumidas, desde que exprimam fielmente o conteúdo do documento original. A Certidão difere do Atestado e da Declaração por 
comprovar fatos ou atos permanentes, enquanto os últimos dizem respeito a fatos e atos transitórios. 
Finalidade: comprovação de término de loteamentos, aceite ou retirada de área de compensação (averbação ou desaverbação), afirmações, comprovações ou informações de processos e/ou 

procedimentos a outros órgãos públicos em todas as esferas. 
Informações obrigatórias: deverá constar, em destaque, além do endereço de correspondência do requerente, a localização da atividade. 
Quem analisa: técnicos da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: servidores no exercício de chefias em setores da SEMMA, dando-se preferência à hierarquia superior do setor do qual o ato foi originário ,ou o processo encontra-se assentado. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

9. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO AMBIENTAL 
Nomenclatura do documento: Certidão de Cumprimento de Compensação Ambiental 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento que comprova o atendimento integral das obrigações estabelecidas no Termo de Compromisso e Responsabilidade Ambiental (TCRA), emitido pela SEMMA. 
Finalidade: declarar o cumprimento integral das obrigações constantes no TCRA, por meio de quitação. 
Informações obrigatórias: número do TCRA, especificação da obrigação quitada, data da quitação. 
Quem analisa: comissão multidisciplinar prevista no Decreto Municipal de Compensações Ambientais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: Compromissário do TCRA, Ministério Público, Procuradoria Geral do Município (PGM), órgãos públicos, podendo ser expedida de ofício pela SEMMA. 



ONI Nº 01 SEMMA, de 16 de abril de 2014 – Última formatação do documento: 21.10.14. Página 4 de 12 
 

10. CERTIFICADO 
Nomenclatura do documento: Certificado 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento comprobatório de participação ou contribuição em atividades e ações promovidas pela SEMMA. 
Finalidade: comprovar a presença ou contribuição em atividades e ações promovidas pela SEMMA. 
Informações obrigatórias: nome completo ou espaço para preenchimento, tipo de ação ou atividade, data da participação ou contribuição, data de emissão do documento, carga horária total da 

participação ou contribuição (em horas), assinatura do Secretário e do responsável pela organização da atividade ou ação. 
Quem analisa: --. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente e responsável pela organização da atividade ou ação. 
Quem solicita: as pessoas físicas participantes ou contribuintes das atividades ou ações, podendo ser emitido de ofício pela SEMMA. 

11. COMUNICAÇÃO DE DESPACHO 
Nomenclatura do documento: Comunicação de Despacho (CD) 
Gera taxa: não. 
Conceito: informação, emitida pela SEMMA, de decisão que dá andamento ou solução a um pedido. É ato deliberativo que consubstancia decisão emanada do agente público. 
Finalidade: levar informações, a solicitante ou a interessado(s), a respeito de assuntos que lhe afetam. Ao destinatário não caberão quaisquer ônus ou obrigações. 
Informações obrigatórias: nome/razão social do destinatário, bem como seu endereço de correspondência; nº de processo, quando for o caso; setor de origem da CD; assunto. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem solicita: de ofício; pessoa física ou pessoa jurídica (de direito público ou privado). 

12. DECLARAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Declaração [de... motivação da declaração] 
Gera taxa: sim. 
Conceito: documento, não autorizatório, que relata a situação de um empreendimento/atividade. 
Finalidade: declarar a isenção de licenciamento em suas modalidades, exceto naquelas previstas no item “Isenção” da ONI SEMMA Nº 01. Também visa declarar informações gerais não 

previstas em outras modalidades documentais da ONI SEMMA Nº 01. 
Informações obrigatórias: dados do requerente (nome e endereço para correspondência), motivo e data de emissão. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

13. FORMULÁRIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS 
Nomenclatura do documento: Formulário de Juntada de Documentos (externos) 
Gera taxa: não. 
Conceito: cédula que traz informações acerca de documentos juntados ou a serem juntados aos autos, a pedido do requerente ou interessado externo (este entendido como aquele que não for 

servidor lotado na SEMMA). 
Finalidade: visa disciplinar protocolo de documentos avulsos e ordenar a anexação de documentos ao processo administrativo, oriundos do requerente parte no processo ou de terceiros 

interessados (ou seja, daqueles que não são servidores na SEMMA), trazendo organização e segurança ao servidor público e ao solicitante da juntada. 
Informações obrigatórias: deverá ser utilizado o modelo de requerimento a ser disponibilizado pela SEMMA. O documento deverá conter, necessariamente, as seguintes informações mínimas: 

nº do processo administrativo, nome do requerente parte no processo (nome ou razão social), nome completo do solicitante que entregou a documentação, bem como formas de contato 
(telefone, e-mail, endereço), número total de páginas recebidas para anexação, natureza dos documentos recebidos para juntada (tipo de documento), finalidade (atendimento à CD, quando for o 
caso, por exemplo), setor de destino (na SEMMA), servidor que recebeu a documentação (nome completo e matrícula), data do protocolo. OBS: o solicitante deverá receber uma cópia do 
requerimento, que deverá levar um número de protocolo (nº do requerimento de juntada), devidamente assinada pelo servidor que receber os documentos. Na hipótese de a documentação ser 
entregue em atendimento a uma Notificação, deverá o solicitante entregar uma cópia (da Notificação) para que, no caso de o atendimento não ser integral, o servidor registre no protocolo 
advertência acerca da documentação faltante. A SEMMA não aceitará o protocolo de processo de licenciamento quando da ausência não justificada de documentos e/ou estudos constantes no 
Termo de Referência, tampouco mediante justificativa irrelevante e/ou protelatória, conforme já previsto em legislação. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: o formulário deverá ser preenchido pelo solicitante da juntada (o documento estará disponível para download, na página eletrônica da SEMMA), e devidamente conferido pelo 

servidor que receber os documentos na SEMMA (registradas as anotações nos campos de preenchimento exclusivo pela SEMMA). 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado), parte do processo administrativo ou nele interessado. 
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14. FORMULÁRIO PARA DOAÇÃO DE MUDAS 
Nomenclatura do documento: Formulário para Doação de Mudas 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento emitido pela SEMMA, por meio do qual é solicitada a doação de mudas de espécies arbóreas à Gerência de Praças e Parques desta Secretaria. 
Finalidade: informar ao requerente a quantidade e as espécies das mudas arbóreas que o mesmo deverá doar à SEMMA. 
Informações obrigatórias: nome do requerente, espécies arbóreas a serem doadas, número de mudas por espécies, especificações das características das mudas a serem doadas. Após a 

entrega das mudas, tal documento deve ser carimbado a fim de confirmar o recebimento das mudas, constando a data de entrega das mesmas e a assinatura do funcionário que as recebeu. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: o servidor que emitiu o documento principal, ou o Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). Pode ser emitido de ofício, nos casos de licenciamento ou corte ilegal de vegetação arbórea. 

15. INDEFERIMENTO 
Nomenclatura do documento: Indeferimento [de... nome do documento a ser indeferido] 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento por meio do qual se nega a emissão de um documento específico solicitado à SEMMA. 
Finalidade: recusar a emissão de um documento específico (em qualquer situação), com base na análise administrativa, legal e técnica da solicitação. 
Informações obrigatórias: nome e CPF/CNPJ do requerente, atividade, localização da atividade e motivo pelo qual o documento em questão está sendo indeferido. Também deverá conter o 
seguinte texto: “salienta-se que o prazo para recurso administrativo é de vinte (20) dias a contar do recebimento das decisões administrativas proferidas pela Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente”. Deverão, ainda, constar as consequências do indeferimento, tais como: a autuação pela continuidade da atividade após indeferimento; o arquivamento (extinção) do processo 

administrativo objeto do indeferimento; a necessidade de pagamento de nova taxa, sendo impossível a devolução da taxa anterior, e abertura de novo processo, com entrega de nova 
documentação, diante do eventual interesse em regularização ou “reiteração” do pedido (novo pedido). 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: não existe solicitação externa para a emissão deste tipo de documento, pois deriva de outras solicitações que por objeção legal ou por qualquer outro motivo de inviabilidade não 

podem ser atendidas. 

16. ISENÇÃO 
Nomenclatura do documento: Isenção de Licenciamento [para... nome da modalidade: Comunicação Visual / Movimentação de Terra / Manejo de Vegetação] 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento, não autorizatório, por meio do qual a SEMMA informa que está ciente da execução de determinada atividade, e que esta é isenta de licenciamento ambiental, nos termos 

em que foi informada em processo administrativo. 
Finalidade: será destinada a documentar que a SEMMA tem ciência de que determinada atividade será executada, e que a mesma é isenta de licenciamento ambiental, podendo ser utilizada 

para fins de apresentação em casos de fiscalização ambiental. Destina-se apenas às modalidades de Comunicação Visual, Movimentação de Terra e Manejo de vegetação, nos casos em que o 
requerente solicita o licenciamento (ou a própria Isenção, no caso da Comunicação Visual e da Movimentação de Terra – mesmo caso) e se verifica que a atividade é isenta de licenciamento 
ambiental. 
Informações obrigatórias: modalidade, dados do requerente, atividade e sua localização. Poderão constar algumas informações adicionais, para fins de esclarecimento e cautela; no entanto, 

não poderão constar condições e/ou restrições para as atividades. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: a emissão da Isenção deriva de solicitações de licenciamento ambiental, cujas atividades são isentas de licenciamento. Em se tratando de Comunicação Visual e Movimentação 

de Terra, há possibilidade de o pedido ser diretamente de Isenção, por pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 
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17. LAUDO 
Nomenclatura do documento: Laudo [de... motivação do laudo] 
Gera taxa: não. 
Conceito: considera-se laudo todo o documento em que constarem levantamentos do meio físico e biótico, coletas, avaliações estruturais (fiscalização de obras), etc., utilizando-se metodologia 

específica, com os objetivos de investigar, identificar, medir, quantificar e relacionar. O laudo se refere ao “até quando, desde quando, onde, como e quem”. 
Finalidades: embasamento, por meio de levantamento de informações técnicas, para licenciamento ambiental (ao licenciador), fiscalização ambiental, perícias ambientais, fiscalização de obras, 

etc. 
Informações obrigatórias: nº do processo (se houver); local da vistoria (endereço, preferencialmente acompanhado por coordenadas geográficas), quando couber; objetivo/atividade; 

levantamentos propriamente ditos; propostas de medidas mitigatórias e/ou compensatórias; embasamento legal; referencial bibliográfico, quando for o caso; conclusões; nome, matrícula e 
assinatura do técnico responsável pelos levantamentos. 
Quem analisa: servidores lotados na SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: servidor responsável pela análise. 
Quem solicita: técnicos e fiscais da SEMMA; Procuradoria Geral do Município (PGM); Ministério Público; Secretarias Municipais; outros órgãos públicos. Não serão aceitos os requerimentos 

oriundos de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. 

18. LICENÇA PRÉVIA 
Nomenclatura do documento: Licença Prévia 
Gera taxa: sim. 
Conceito: licença ambiental concedida na fase preliminar de planejamento do empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção. Pode ser requerida como licença prévia 

para novo empreendimento, para ampliação de espaço físico ou de capacidade produtiva. 
Finalidade: atestar a viabilidade ambiental do empreendimento ou atividade e estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação. 
Informações obrigatórias: identificação do solicitante, endereço de correspondência e endereço da atividade, documentos necessários para solicitação de Licença de Instalação, val idade e 

consequências do descumprimento das condições e restrições da licença emitida. 
Quem analisa: técnicos habilitados a analisar o processo de solicitação de Licença Prévia, dependendo da modalidade e das atividades que serão desenvolvidas durante a implantação do 

empreendimento. Quando da necessidade de supressão de vegetação, o processo será analisado por biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas. Quando da 
necessidade de movimentação de terra ou outras atividades que gerem impacto físico, o processo será analisado por geólogos ou engenheiros civis. Quando da necessidade de avaliação do tipo 
de atividade a ser desenvolvida após a implantação do empreendimento, o processo será avaliado por engenheiros civis, arquitetos ou engenheiros químicos. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

19. LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Licença de Instalação 
Gera taxa: sim. 
Conceito: licença ambiental concedida após a Licença Prévia ou para regularização do empreendimento. Impõe as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, as quais constituem 

motivo determinante para a implantação do empreendimento. Pode ser requerida como licença de instalação após licenciamento prévio, como Licença de Instalação de Regularização, 
Renovação de Licença de Instalação e Licença de Instalação para obras públicas. 
Finalidade: autorizar a instalação do empreendimento ou atividade de acordo com as especificações constantes nos planos, programas e projetos aprovados. 
Informações obrigatórias: identificação do solicitante, atividade, endereço de correspondência e endereço da atividade, documentos necessários para renovação da Licença de Instalação e 

documentos necessários para solicitação da Licença de Operação (nos casos pertinentes), validade e consequências do descumprimento das condições e restrições da licença emitida. 
Quem analisa: técnicos habilitados a analisar o processo de solicitação de Licença de Instalação, dependendo da modalidade e das atividades que serão desenvolvidas durante a implantação 

do empreendimento. Quando da necessidade de supressão de vegetação, o processo será analisado por biólogos, engenheiros florestais, engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas. Quando 
da necessidade de movimentação de terra ou outras atividades que gerem impacto físico, o processo será analisado por geólogos ou engenheiros civis. Quando da necessidade de avaliação do 
tipo de atividade a ser desenvolvida após a implantação do empreendimento, o processo será avaliado por engenheiros civis, arquitetos ou engenheiros químicos. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 
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20. LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Licença de Operação 
Gera taxa: sim. 
Conceito: licença ambiental concedida após a Licença de Instalação ou para regularização do empreendimento. Impõe condições e restrições necessárias para que o empreendimento possa 

operar reduzindo ao máximo o dano ambiental gerado pela empresa. Podem ser requeridas como Licença de Operação após Licença de Instalação e Licença de Operação de Regularização. 
Finalidade: autorizar a operação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, ou se as instalações do empreendimento atendem 

requisitos técnicos e administrativos básicos no caso de regularização, com as medidas de controles ambientais e condicionantes determinadas para a operação. 
Informações obrigatórias: identificação do solicitante, atividade, endereço de correspondência e endereço da atividade, documentos necessários para renovação da Licença de Operação, 

validade e consequências do descumprimento das condições e restrições da licença emitida. 
Quem analisa: a análise do processo de Licença de Operação depende do tipo de empreendimento que está sendo licenciado. No caso de indústrias, comércios e prestações de serviço, podem 

analisar o processo engenheiros químicos, agrônomos, ambientais ou civis, geólogos, médicos veterinários e médicos, cada um dentro de suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

21. LICENÇA PARA VEÍCULOS DE DIVULGAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Licença para Utilização de Veículos de Divulgação [de Comunicação Visual / de Propaganda Sonora em Veículos Automotores] 
Gera taxa: sim. 
Conceito: licença ambiental concedida a fim de autorizar o uso de veículos de divulgação de comunicação visual ou de propaganda sonora em veículos automotores. Impõe condições e 

restrições necessárias para o atendimento à legislação. 
Finalidade: autorizar a permanência ou instalação de veículos de comunicação visual ou a veiculação de propaganda sonora em veículos automotores. 
Informações obrigatórias: dados do requerente, local da ocorrência da atividade, tipo de veículo de divulgação, descrição do veículo de divulgação, prazo de validade, condições e restrições.  

O controle dos veículos que cada empresa incluir na sua Autorização deverá ser feito por meio do selo “Divulgador Legal”, a ser elaborado pelo setor competente da SEMMA. O selo “Divulgador 
Legal” deverá ser afixado de acordo com as normas contidas no Decreto Municipal. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

22. MEMORANDO 
Nomenclatura do documento: Memorando 
Gera taxa: não. 
Conceito: modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de 

uma forma de comunicação eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser empregado para a exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc., adotados por 
determinados setores do serviço público. 
Finalidade: enviar informações ou solicitá-las. 
Informações obrigatórias: nº do documento/setor de origem, nº do processo (se houver), assunto, órgão destinatário. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. Quando o destinatário for o titular do órgão, o documento deverá ser assinado pelo Secretário Municipal do Meio 

Ambiente, sendo que as demais hierarquias deverão seguir a mesma regra, ou seja, o documento deverá ser firmado pelo servidor que estiver em igual ou superior nível hierárquico do 
destinatário, sempre que possível. 
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23. NOTIFICAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Notificação 
Gera taxa: não. 
Conceito: ato por meio do qual se pode dar conhecimento oficial e legal do texto de um documento registrado a determinada pessoa. A notificação tem caráter de advertência (LCM 376/2010). 
Finalidade: informar e/ou advertir o notificado sobre algum procedimento que deverá realizar ou deixar de fazer, e/ou sobre algum documento que deverá apresentar à SEMMA. Será destinada a 

levar comunicados ou informações gerais a interessados, cujo descumprimento implique penalidade(s) e consequências diversas, inclusive a lavratura de Auto de Infração Ambiental, conforme 
artigos 79 e 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 
Informações obrigatórias: nº do documento/setor de origem, nº do processo (se houver), endereço de correspondência do destinatário, por isso, quando do cadastramento do requerente, o 

setor de Atendimento/Protocolo deverá, necessariamente, efetuar o registro do endereço do requerente/proprietário, do endereço para correspondência, do endereço da consultoria (quando for o 
caso) e do endereço da atividade (quando for o caso). Em toda Notificação deverá constar explicita e detalhadamente quais serão as consequências pelo descumprimento daquilo que estiver 
nela determinado, fazendo-se menção às bases legais pertinentes, incluindo o artigo 18 da LC Mun. 376/2010, registrando que “esta notificação tem caráter de advertência”. Dentre as 
consequências do descumprimento, deverá constar: o indeferimento do pedido e arquivamento do processo/requerimento/protocolo; prazo para recurso; necessidade de nova apresentação de 
todos os documentos constantes no Termo de Referência, por exemplo, e novo pagamento de taxa, em sendo o caso, não havendo possibilidade de devolução da taxa paga anteriormente;, entre 
outras informações. Toda a notificação deverá informar ainda que a partir da data de ciência daquele documento ou da juntada de seu AR (em caso de a ciência se dar por correspondência) até a 
data de cumprimento integral de suas determinações (data do Formulário de juntada do cumprimento integral) o prazo legal (mencionar o prazo e a Lei pertinente) cabível à SEMMA estará 
SUSPENSO, sendo que o mesmo começou a contar em tal data. Esclarecer, ainda, e, portanto, reforçando o assunto, que o prazo terá sua continuidade a partir do cumprimento integral das 
solicitações realizadas naquele documento (da data do Requerimento de Juntada de Documentos). Observação: na hipótese de AR negativo, a notificação poderá ser feita por telefone (com 
devido registro no processo/protocolo de quem foi o notificador, nº de matrícula, cargo e setor, data e horário da notificação, nº de telefone de contato, nome completo do notificado e outras 
observações que se fizerem relevantes), com leitura das consequências do descumprimento da notificação. Neste caso, dar-se-á preferência em ser notificado o requerente (o representante legal 
da organização, conforme constar no contrato social ou estatuto social), e, na sua ausência, o representante legal constante em procuração juntada aos autos/processo/requerimento/protocolo. 
No caso de reenvio de notificação pelo mesmo motivo, deverá constar no documento (na segunda emissão) a seguinte informação: “favor desconsiderar o teor desta not ificação, caso as 
obrigações nela contidas já tenham sido cumpridas”. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais (em cuja atribuição constar a competência de notificação); Diretoria Geral; Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: não há solicitação para este tipo de documento, sendo o mesmo decorrente de análise de processos administrativos existentes na SEMMA ou de denúncias ambientais. 

24. NOTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA 
Nomenclatura do documento: Notificação de Advertência 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento por meio do qual se dá conhecimento ao destinatário de providências ou medidas que a ele incumbe realizar (ou deixar de fazer). 
Finalidade: solicitar informações e documentos para apuração de infrações ambientais; estabelecer prazo para que o infrator sane as irregularidades ambientais; dar ciência prévia e imediata de 

embargo, interdição ou cessação de qualquer prática ilícita à legislação ambiental até a lavratura do Auto de Infração Ambiental. Na notificação acrescentar a possibilidade de auto de infração 
Informações obrigatórias: número do processo ou da denúncia, quando houver; número da notificação, setor de origem, prazo para atendimento, informações das consequências pelo 

descumprimento, assinatura do fiscal que a lavrou, nome da pessoa ou empresa notificada, endereço para correspondência, data. Observação: seguirá os mesmos procedimentos do Auto de 
Infração Ambiental quanto à forma de se dar ciência, conforme artigos 19, inciso VIII e 20, da LCM 376/2010, pois o descumprimento da Notificação de Advertência poderá acarretar lavratura de 
um Auto de Infração Ambiental, conforme artigos 79 e 80 do Decreto Federal nº 6.514/2008. 
Quem analisa: fiscais lotados na SEMMA. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente ou fiscais lotados na SEMMA. 
Quem solicita: servidores da SEMMA; denunciantes em geral, por meio de manifestações no “Alô Caxias” (nº 156). 

25. OFÍCIO 
Nomenclatura do documento: Ofício 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento formal que visa oficializar, comunicar ou requerer alguma informação (convites, resoluções, agradecimentos, comunicações, etc.). 
Finalidade: comunicação oficial com órgãos externos ou pessoas físicas e jurídicas de maneira geral, sendo utilizado também para dar ciência da emissão de multas. 
Informações obrigatórias: nº do documento/setor de origem, nº do processo (se houver), assunto, nome completo do destinatário, endereço de correspondência. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente ou Direção Geral (esta quando o destinatário não for o titular do órgão). 
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26. ORDEM DE SERVIÇO 
Nomenclatura do documento: Ordem de Serviço SEMMA (ODS-SEMMA) 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento por meio do qual são expedidas determinações a serem executadas pelos servidores da SEMMA ou de algum de seus setores. Correspondência oficial interna ou 

interdepartamental, com numeração própria e apresentando, algumas vezes, características de circular, quando é expedida a diversos departamentos situados em locais diferentes. 
Finalidade: transmitir novos procedimentos ou alterá-los, estabelecer determinações administrativas ou informações importantes (circular) aos servidores do setor de destinação. 
Informações obrigatórias: número da ODS/ano/SEMMA, motivação, data e assinatura do emissor. 
Quem analisa: chefias dos setores que serão afetados pela ODS. 
Quem emite: diretores imediatos dos setores que serão afetados pela ODS. 
Quem solicita: servidores da SEMMA. 

27. ORIENTAÇÃO NORMATIVA INTERNA 
Nomenclatura do documento: Orientação Normativa Interna (ONI) 
Gera taxa: não. 
Conceito: instrução normativa que padroniza o procedimento administrativo interno da SEMMA, de acordo com previsão legal inserida no inciso XII do artigo 5º, bem como inciso III do artigo 7º 

do Decreto Municipal nº 16.777/2013, que aprovou o Regimento Interno da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos termos da Lei Complementar nº 321/2008. A inobservância da ONI pelo 
agente externo (requerente ou consultoria) implicará consequências administrativas, incluindo decisão de indeferimento e arquivamento do processo administrativo. O não atendimento pelo 
servidor lotado na SEMMA dará direito ao requerente ou à consultoria, desde que verificada a impossibilidade de a irregularidade ser sanada, de recurso administrativo, que seguirá o mesmo rito 
das demais situações de recurso. Uma ONI poderá ser revogada a qualquer tempo, assim como instituída sempre que se fizer necessário. Jamais poderá legislar sobre matéria ambiental, 
tampouco contrariar qualquer regra já normatizada por lei. Ou seja, a metodologia não poderá legislar sobre o licenciamento, mas criar normas procedimentais, ato este legalmente possível ao 
Poder Executivo, ao Gestor Público municipal. O processo de criação/revogação das ONI’s será dinâmico, e sempre que surgirem novas controvérsias haverá a identificação de temas que 
poderão ser objeto de novas Instruções Normativas. 
Finalidade: padronizar o procedimento administrativo interno da SEMMA, garantir isonomia e eficiência para os atos administrativos, e uniformizar o entendimento sobre temas procedimentais e 

jurídicos relevantes e controversos, facilitando sobremaneira a atuação dos servidores da Secretaria, sobretudo servidores vinculados à Diretoria de Gestão Ambiental e às seções de 
Atendimento e Protocolo, e Expediente, de modo a promover maior segurança jurídica e administrativa tanto para os servidores quanto para os requerentes interessados nos assuntos que serão 
padronizados. 
Informações obrigatórias: número; data da publicação; teor; status (em vigor ou revogada). Em alguns casos, deverá ser publicada com considerandos prévios, na forma de Instrução 

Normativa. 
Quem analisa: Diretoria Geral. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente e Diretoria Geral. 
Quem solicita: servidores da SEMMA. 

28. PARECER 
Nomenclatura: Parecer 
Gera taxa: não. 
Conceito: pronunciamento de ato administrativo, técnico ou jurídico, de caráter consultivo ou conclusivo, facultada a necessidade de laudo ou relatório, ou complementar a esses, em conjunto ou 

separadamente. É opinião, elucidação, esclarecimento, interpretação, explicação, sugestão de providências ou condutas a serem praticadas pela administração pública ou por particular, emitida 
por servidor ou servidor especializado em determinado assunto ou da área a que se destina. O parecer se refere ao “para que”. 
Finalidades: subsidiar ou concluir o processo decisório. 
Informações obrigatórias: nº do processo (se houver), assunto, considerações (histórico e embasamento bibliográfico/legal, quando couber, e considerações sobre o caso propriamente dito), 

conclusões, nome e assinatura do responsável e matrícula. 
Quem analisa: servidor público que possua conhecimento e competência sobre o assunto objeto do parecer. 
Quem emite: servidor que o exara, a fim de garantir sua autenticidade. 
Quem solicita: apenas as pessoas jurídicas de direito público. 
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29. PERMISSÃO DE USO DE ESPAÇO PÚBLICO 
Nomenclatura do documento: Permissão de Uso de Espaço Público 
Gera taxa: sim. 
Conceito: documento que permite o uso de espaço público administrado pela SEMMA, para fins de realização de atividades passíveis de serem realizadas no local em questão, de acordo com 

as características da área e com as restrições previstas em legislação. 
Finalidade: permitir o uso de um determinado espaço público para a realização de atividade determinada, conforme informações do requerente em processo administrativo, por um prazo 

determinado. 
Informações obrigatórias: dados do requerente (nome/razão social e CPF/CNPJ), local, período, atividade. Preferencialmente, a solicitação deverá ser realizada por meio de preenchimento de 

talão próprio, sendo desnecessária a abertura de processo administrativo. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente ou Direção Geral. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

30. RELATÓRIO DE VISTORIA 
Nomenclatura: Relatório de Vistoria 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento interno que visa à verificação de alguma situação, por meio sensorial. O relatório se refere ao “o que”. 
Finalidades: relatar o que se presenciou em local ou determinada situação. Também serve à validação de laudo previamente apresentado mediante vistoria. 
Informações obrigatórias: nº do processo (se houver); local da ocorrência (endereço); objetivo/atividade; descrição e análise da situação observada; nome, matrícula e assinatura do servidor 

responsável pela vistoria. Quando o parecer for parte do relatório, deverão constar confrontação com laudos apresentados, propostas de medidas mitigatórias e compensatórias (quando houver) 
e conclusão. 
Quem analisa: servidores da SEMMA. 
Quem emite: servidor responsável pela vistoria. 
Quem solicita: -- 

31. REVOGAÇÃO 
Nomenclatura do documento: Revogação [de... título do documento a ser revogado] 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento por meio do qual se anula o efeito e/ou a validade de outro documento emitido pela SEMMA. Poderá ser realizada em documento próprio, ou em outro diverso (exemplo: 

retificações que revogam a licença anterior). Observa o princípio administrativo da autotutela. 
Finalidade: anular o efeito de licenças ambientais, isenções, declarações de isenção, alvarás, autorizações e permissões. 
Informações obrigatórias: toda revogação deverá conter o motivo pelo qual o documento em questão está sendo revogado. Também deverá conter o seguinte texto: “salienta-se que, de acordo 
com o art. tal do Decreto Municipal nº tal, de tal data, o prazo para recurso administrativo é de vinte (20) dias a contar do recebimento das decisões administrativas proferidas pela Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente”. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: o detentor do documento a ser revogado, ou, ainda, servidores públicos que constatem sua necessidade (desde que fundamentada a razão da solicitação). 
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32. SOLICITAÇÃO DE PODA 
Nomenclatura do documento: Solicitação de Poda em Área Pública 
Gera taxa: não. 
Conceito: formulário, a ser preenchido pelo requerente, com a finalidade de solicitação de realização de poda de árvores em áreas públicas. A poda, em regra, é realizada por servidores da 

SEMMA, de acordo com suas atribuições legais. 
Finalidade: registrar as solicitações de realização de poda de árvores em área pública, e controlar o deferimento, parcial ou total, ou indeferimento dos pedidos, bem como a execução do serviço 

e a ciência ao requerente. 
Informações obrigatórias: a solicitação deverá conter, no mínimo, nome do requerente, endereço da ocorrência e objetivo da poda. Abaixo das informações de solicitação, deverão constar as 

informações de execução do serviço: data de aviso, nome completo e formas de contato do requerente, servidor responsável pela vistoria, data da análise, motivo da decisão do técnico, data de 
execução (caso deferido). O Formulário será preenchido em um bloco com duas vias (carbonado), ficando uma fixa ao bloco, para controle e arquivo, e uma via destacável para ser utilizada pela 
equipe de execução das podas; deverá conter, na parte inferior, o número de protocolo para ser destacado e entregue ao requerente, como comprovante da solicitação. 
Quem analisa: servidores técnicos do Setor de Praças, Parques e Jardins, de acordo com suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente ou chefia máxima do setor responsável da Diretoria de Serviços. 
Quem solicita: pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado). 

33. TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL 
Nomenclatura do documento: Termo de Compromisso Ambiental (TCA) ou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) 
Gera taxa: não. 
Conceito: é um instrumento da Política Municipal do Meio Ambiente, de natureza e eficácia de título executivo extrajudicial, firmado entre SEMMA e infrator ou seu representante legal, visando 

ao cumprimento das obrigações necessárias à prevenção, cessação ou reparação de dano ambiental.  
Finalidade: ajustar condições e obrigações a serem cumpridas pelos responsáveis pelos atos e pelas fontes de degradação/infração ambiental. Seu descumprimento implica, na esfera 

administrativa, imediata inscrição do débito em dívida ativa para cobrança da multa resultante do auto de infração em seu valor integral, e, na esfera cível, imediata execução judicial das 
obrigações assumidas, tendo em vista seu caráter de título executivo extrajudicial. 
Informações obrigatórias: nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais, prazo de vigência do compromisso, descrição das obrigações, 

prazos e condicionantes a serem cumpridos pelo infrator, cominações legais e foro competente para dirimir litígios entre as partes. 
Quem analisa: servidores da SEMMA, dentro de suas atribuições legais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
Quem solicita: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado. Pode ser emitido de ofício pela SEMMA. 

34. TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL 
Nomenclatura do documento: Termo de Compromisso e Responsabilidade Ambiental (TCRA) 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento que instrumentaliza a autorização para compensação ambiental, firmado entre o Poder Público Municipal/Compromitente e o Interessado/Compromissário, pelo qual este 

se compromete, em prazo estabelecido, a adotar medidas ambientais estabelecidas no Decreto Municipal de Compensações Ambientais. Os TCRAs serão supervisionados pelo Ministério Públi-
co Estadual. 
Finalidade: pactuar obrigações oriundas da obrigatoriedade de compensação ambiental, quando esta é convertida em uma das formas estabelecidas pelo Decreto Municipal de Compensações 

Ambientais, em decorrência de impactos ambientais identificados no processo de licenciamento ambiental de supressão de exemplares arbóreos e intervenção em Área de Preservação Perma-
nente (APP) ou de autuação. 
Informações obrigatórias: nome, qualificação e endereço das partes compromissadas e dos respectivos representantes legais, prazo de vigência do compromisso, descrição das obrigações, 

prazos e condicionantes  a serem cumpridos pelo compromissário, cominações legais  e foro competente para dirimir litígios entre as partes. 
Quem analisa: comissão multidisciplinar prevista no Decreto Municipal de Compensações Ambientais. 
Quem emite: Secretário Municipal do Meio Ambiente, com homologação pelo Ministério Público nos casos previstos pelo Decreto Municipal de Compensações Ambientais. 
Quem solicita: interessado na conversão de compensação ambiental pela(s) alternativa(s) prevista(s) no Decreto Municipal de Compensações Ambientais. Poderá ser sugerido pela SEMMA. 
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35. TERMO DE REFERÊNCIA 
Nomenclatura do documento: Termo de Referência [para... título que contemple a finalidade do Termo] 
Gera taxa: não. 
Conceito: documento elaborado pela SEMMA, emitido sob aprovação do COMDEMA, a fim de regulamentar as documentações a serem apresentadas para o protocolo de solicitações diversas 

junto à SEMMA, de acordo com a modalidade para a qual se destina. 
Finalidade: listar e informar o requerente/interessado sobre os documentos que deverá apresentar à SEMMA, para análise de suas solicitações, subsidiando os servidores da SEMMA na 

realização das verificações administrativas e técnicas, de acordo com a modalidade de licenciamento requerida. 
Informações obrigatórias: modalidade e lista de documentações a serem apresentadas. Deverão constar, ainda, quando couber, as seguintes observações: 1) “em caso de algum dos 

constituintes deste Termo de Referência não se aplicar ao caso específico, deverá o requerente apresentar expressa justificativa pela não apresentação do documento referente, quando do 
protocolo, acompanhada de relatório fotográfico ou outra forma de comprovação”; 2) “a ausência não justificada da documentação e/ou estudos solicitados nos Termos de Referência, ou a 
justificativa irrelevante e/ou meramente protelatória, implicará não aceitação do protocolo do processo de licenciamento pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nos termos do art. 15, inciso 
VI do Decreto Municipal nº 15.071, de 27 de dezembro de 2010”. 
Quem analisa: servidores da SEMMA que atuam na área a que se refere o Termo de Referência, ratificados pela Diretoria Geral, e aprovados pelo COMDEMA. 
Quem emite: a Prefeitura, por meio da SEMMA, após aprovação do COMDEMA, com devida publicação de Resolução específica. 
Quem solicita: servidores da SEMMA ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, sempre que identificada a necessidade de retificações e/ou atualizações dos Termos de Referência em vigência 

ou a necessidade de elaboração de Termos de Referência para modalidades não englobadas nos Termos existentes. 

 

 
REGISTRE-SE, COMUNIQUE-SE, CUMPRA-SE. 

 
Caxias do Sul, 16 de abril de 2014. 

 
 
 
 
                                      

                                                                                                                                      

Letícia Gonçalves Dias Lima 
Diretora Geral 

Adivandro Rech 
Secretário Municipal 
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