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Orientação Normativa Interna – ONI Nº 05 - SEMMA 

Assunto: PROCEDIMENTOS DO SETOR DE CONTROLE AMBIENTAL  
Data da publicação: 21 de julho de 2015 (Aviso Publicado no Jornal Folha de Caxias em 21.07.2015, e de Retificação em 29.07.2015) 
Status: em vigor 
 
 

 
 

PREÂMBULO: 

 

Adivandro Rech, Secretário Municipal do Meio Ambiente, e Letícia Gonçalves Dias Lima, 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 a necessidade de serem regrados os procedimentos administrativos do setor, a fim de facilitar o entendimento do público externo (requerentes e 

consultorias) acerca dos procedimentos e prazos adotados em cada processo e/ou documento protocolado na Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA),  
 
Considerando a importância de serem organizados, padronizados e divulgados os prazos adotados no setor de Controle Ambiental, para devida cobrança de 

condicionantes dos documentos emitidos pela SEMMA, 
 
DETERMINAM: 
 
A publicação da Orientação Normativa Interna Nº 05 desta Secretaria, para disciplinar procedimentos do Setor de Controle Ambiental da SEMMA, nos seguintes termos: 

 
 

 
O SETOR DE CONTROLE AMBIENTAL  DA SEMMA E PROCEDIMENTOS GERAIS CORRESPONDENTES: 

 
1. Depois de retirado o documento emitido pela SEMMA, os processos administrativos correspondentes serão direcionados ao Setor de Controle Ambiental, onde as condicionantes e restrições 
serão cadastradas e monitoradas, observando-se os vencimentos dos prazos concedidos e fazendo-se cumprir as determinações lançadas no documento emitido. 
 

2. Dentre outras responsabilidades do Setor de Controle Ambiental da SEMMA, compete-lhe a entrada de processos sem emissão de documento licenciatório, apenas em casos específicos de 
análise ambiental, originados por Auto de Infração, imposição do Ministério Público (Estadual e Federal), ou quando for aberto processo administrativo novo, com Projeto Ambiental a ser avaliado, 
exigido em condicionantes de licenças ambientais emitidas pela SEMMA; ou, ainda, processos abertos para responder sobre o andamento de outros processos administrativos, os quais estão sob 
a análise técnica no Setor. 
 

3. Processos administrativos encaminhados ao Setor visando a sua guarda durante a espera pelo decurso de prazo, serão cadastrados e conservados no Setor para juntada de documentos 
recebidos no período em que ali permaneceu e/ou para que seja declarado o transcurso do prazo. Constatada a transcorrência do prazo de atendimento da solicitação, e juntados os documentos 
eventualmente recebidos, o processo deverá ser remetido ao Setor de origem ou destinado ao Gabinete, Diretoria Geral, Coordenadoria de Legislação ou Fiscalização, dependendo da situação. 
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4. Dependendo de sua finalidade, os documentos protocolados para atendimento das condicionantes passarão por avaliação administrativa, nos casos de simples conferência ou, em casos 
específicos, avaliação técnica. 
 

5. Os processos de Projeto Ambiental passam por análise técnica e é emitida a licença ambiental que autoriza a atividade ou documento de indeferimento que a proíbe.  
 

6. Nos casos de solicitação de informações ao Setor, usualmente decorrente de processos administrativos encaminhados pela Coordenadoria de Legislação da SEMMA (Setor Jurídico), depois da 
emissão de parecer e/ou relatório correspondente, efetua-se resposta ao solicitado nos autos, encaminhando-os, em seguida, ao Setor de origem. 
 

7. Conforme estipulado na Orientação Normativa Interna nº 01 da SEMMA, que regra todos os documentos emitidos pela Secretaria, a Comunicação de Despacho (CD) será emitida somente para 
informar a concessão ou o indeferimento de prazo solicitado para atendimentos diversos, ou quando se fizer necessário comunicar o requerente sobre determinado procedimento. Os demais casos 
deverão ser objeto de Notificação, em razão dos seus efeitos. 
 

8. Os documentos passíveis de vigência (licenças ambientais) são aqueles cuja apresentação é necessária para sequência ou renovação do licenciamento ou outro procedimento de competência 
da SEMMA. Diante da ausência de manifestação do destinatário do documento que estipulou o prazo para atendimento ou da manifestação insuficiente, os autos deverão ser encaminhados ao 
Setor de Fiscalização, para devidas providências. Diante do protocolo de requerimento de licença ambiental, dever-se-á aguardar a emissão do documento, para acompanhamento de suas 
restrições e condicionantes. Quando o Setor de Controle Ambiental estiver diante de documentos que não estipulam vigência, deverá verificar o cumprimento das condicionantes, quando existirem, 
para, quando for o caso, prosseguir com posterior arquivamento dos autos.  
 
 
PRAZOS E PRORROGAÇÕES: 
 

9. Na hipótese de descumprimento de um dos itens do documento emitido, e ausente o protocolo de justificativa plausível para o inadimplemento, dentro do prazo estipulado para cumprimento da 
obrigação, ou não apresentada a documentação complementar solicitada após apresentação da justificativa, não havendo risco iminente de dano grave e/ou irreversível ao meio ambiente, será 
expedida Notificação concedendo-se novo prazo para atendimento, nos termos do item 10 desta Orientação Normativa Interna. 
 

10. A concessão de prorrogação de prazos referida no item anterior seguirá as seguintes situações: 
a. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e/ou Plano de Logística Reversa (PLR): 60 (sessenta) dias; 
b. Relatório de Auditoria do SGA: 60 (sessenta) dias; 
c. Relatório Fotográfico e Declaração de Veracidade (CV): 45 (quarenta e cinco) dias; 
d. Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 30 (trinta) dias; 
e. Laudos e/ou Justificativas diversas: 30 (trinta) dias; 
f. Relatórios de itens técnicos: 30 (trinta) dias; 
g. Relatórios de Resíduos Sólidos da Construção Civil: 30 (trinta) dias; 
h. Planilhas Trimestrais de Resíduos Sólidos: 30 (trinta) dias; 
i. Dependendo da complexidade das providências e documentos solicitados, os prazos poderão ser cumulados, a critério e por autorização expressa do Setor de Controle Ambiental; 
j. Outros casos, não previstos neste instrumento, serão analisados pela SEMMA, de acordo com cada peculiaridade, podendo ser regrados por dispositivos específicos. 
 

11. Todas as solicitações de prorrogação de prazos deverão ser apresentadas por escrito nos autos do processo administrativo correspondente, e mediante justificativa plausível de sua motivação. 
A prorrogação do prazo só poderá ser considerada válida a partir da autorização formalmente concedida pela SEMMA. Para que sejam evitados quaisquer prejuízos, recomenda-se que os pedidos 
de prorrogação de prazos sejam apresentados antes de expirado o prazo inicialmente concedido. Depois de expedido o auto de infração pelo não atendimento ao prazo anterior, o pedido de 
prorrogação não anulará a autuação aplicada pelo descumprimento.  
 

12. Expirado o prazo concedido e não apresentado formal e tempestivamente pedido de prorrogação de prazo e motivação plausível do requerimento, ou não atendidas as condicionantes e 
restrições lançadas no documento emitido pela SEMMA, ou, ainda, não acolhidas as determinações constantes na Notificação, os autos do processo administrativo deverão ser encaminhados ao 
Setor de Fiscalização da SEMMA, para que sejam adotadas as medidas cabíveis pelo inadimplemento e/ou dano ambiental.  
 
 
ALVARÁ DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (APPCI): 
 

13. É facultada à SEMMA a expedição de Notificação referente ao Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI), para que a empresa protocole anualmente, no mês de março, 
Relatório, firmado pelo seu responsável legal, informando o andamento e a situação do requerimento de APPCI junto ao Corpo de Bombeiros. A apresentação do Relatório ficará dispensada a 
partir do protocolo do APPCI na SEMMA. 
 

14. Visando à renovação da Licença de Operação (LO), o empreendedor deverá, necessariamente, protocolar na SEMMA, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias do prazo final da 
vigência da referida Licença, cópia do Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (APPCI) atualizado. 
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ALVARÁ PARA LICENCIAMENTO DE SERVIÇOS FLORESTAIS: 

 
15. Nos casos de Reposição Florestal Obrigatória (RFO) determinada com plantio, o processo administrativo deverá ser mantido no Setor de Controle Ambiental, para averiguação do 
monitoramento das mudas por quatro anos. 
 
16. Nos casos de Reposição Florestal Obrigatória (RFO) determinada com entrega de mudas ou isenção, o processo administrativo deverá ser mantido no Setor de Controle Ambiental, para 
eventual renovação (um ano após a emissão do Alvará), devendo ser arquivado posteriormente. 
 
17. Quando não for realizada vistoria em tempo hábil (quatro anos a partir do vencimento do prazo do plantio), o processo deverá ser arquivado, após emissão de relatório emitido pelo Setor de 
Controle Ambiental, informando a situação atual e o motivo da não realização da vistoria em tempo hábil. 
 
18. Quando o Alvará não for retirado no prazo concedido para realização do corte, ou quando se tratar de indeferimento de alvará, encaminhar-se-á a situação ao Setor de Fiscalização, a fim de 
que seja averiguada a execução ou não do corte, com devido relatório fotográfico. 
 
19. Processos sob a guarda do Setor de Controle Ambiental que receberem requerimento de análise de alternativa de conversão de compensação (nos termos do Decreto Municipal de 
Compensações Ambientais) deverão ser encaminhados ao Setor de Programas e Projetos Ambientais da SEMMA, para avaliação pela Comissão de Compensações Ambientais da Secretaria. 
 
 
 

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

 
 

Caxias do Sul, 29 de julho de 2015. 
 
 
 
 

Letícia Gonçalves Dias Lima                                                     Adivandro Rech 

                                                                                           Diretora Geral                                                                Secretário Municipal 
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