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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 o disposto no Decreto Estadual nº 38.355/1998, e demais legislações vigentes acerca da obrigatoriedade de Reposição Florestal Obrigatória (RFO),

Considerando o disposto no Decreto Municipal  nº 16.882/2014 (e em eventuais alterações),  que dispõe sobre as Normas de Arborização Urbana no âmbito do
Município de Caxias do Sul,

Considerando  o  disposto  no  Decreto  Municipal  nº  17.139/2014  (e  em  eventuais  alterações),  que  dispõe  sobre  alternativas  para  conversão  de  compensações
ambientais no âmbito do Município de Caxias do Sul,

Considerando a necessidade de padronização dos procedimentos adotados pela equipe técnica da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA),

DETERMINAM:

A publicação da Orientação Normativa Interna Nº 07 desta Secretaria,  para disciplinar  a  Reposição Florestal  Obrigatória  e  o plantio  compensatório  referente à
supressão de vegetação em área pública.

1. A Reposição Florestal Obrigatória decorrente da supressão de exemplares arbóreos nativos e exóticos em área pública deverá seguir o disposto no Decreto Municipal nº 16.882/2014 (e em
eventuais alterações).

2. Quando da remoção de exemplares exóticos ou de exemplares nativos plantados, os mesmos serão isentos de RFO; no entanto, quando os mesmos estiverem localizados em passeios
públicos ou canteiros, deverá ser realizado o plantio imediato de um exemplar para cada planta removida, prioritariamente no mesmo local da supressão, e de acordo com o estabelecido no
Anexo I do Decreto Municipal nº 16.882/2014 (e em eventuais alterações).

3. Quando da remoção de exemplares arbóreos nativos que não sejam plantados, a RFO deverá seguir o disposto no artigo 19 do Decreto Municipal nº 16.882/2014 (e em eventuais alterações);
no entanto, conforme o art. 2° do Decreto Municipal n° 17.139/2014, a RFO deverá ser obrigatoriamente convertida em compensação pecuniária, devendo a Secretaria requerente prever o
recurso na Lei Orçamentária Anual.

4. O disposto no item 3 também se aplica aos casos em que o Alvará para Licenciamento de Serviços Florestais em Área Pública for emitido em nome da SEMMA, como nos casos de risco de
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queda, mau estado fitossanitário, localização inadequada, entre outros.

5. Quando da supressão de exemplares arbóreos nativos que não sejam plantados e que estejam localizados em passeios públicos e canteiros, além do cumprimento da RFO conforme o
disposto no item 3, deverá ser realizado o plantio imediato de um exemplar arbóreo para cada planta removida, prioritariamente no mesmo local da supressão, e de acordo com o estabelecido no
Anexo I do Decreto Municipal nº 16.882/2014 (e em eventuais alterações).

6. Nos casos de supressão de exemplares arbóreos exóticos em risco de queda em áreas públicas, localizados em Áreas de Preservação Permanente, poderá ser cobrado o plantio de mudas de
espécies arbóreas nativas no local da supressão.

7. Nos casos de supressão de exemplares arbóreos nativos em risco de queda em áreas públicas, localizados em Áreas de Preservação Permanente, a RFO referente à supressão deverá ser
realizada mediante o plantio na APP objeto do licenciamento; caso não seja viável o plantio no local, a RFO (total ou parcial) deverá ser convertida em compensação pecuniária, conforme item 3
desta ONI.

8. Nos casos de supressão de exemplares arbóreos exóticos em áreas públicas, a RFO referente ao sub-bosque de vegetação arbórea nativa em regeneração, quando houver, deverá ser
convertida em compensação pecuniária, conforme item 3 desta ONI.

9. O disposto no item 2 também se aplica aos casos de licenciamento de obras em áreas públicas, mesmo quando executadas por outras Secretarias, ficando a cargo da SEMMA a realização do
plantio compensatório.

10. Os critérios acima descritos também serão adotados para fins de renovação de Alvarás já emitidos, retificando-se o item referente à RFO, quando necessário.

11.  Os  Alvarás  emitidos  até  a  presente  data,  com RFO a  cumprir,  referente  à  supressão  de  exemplares  nativos  que  não  sejam  comprovadamente  plantados  (ou  sub-bosque),  serão
encaminhados à comissão responsável pela análise das compensações ambientais, com vistas à conversão pecuniária da referida RFO.

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

Caxias do Sul, 30 de dezembro de 2015.

                                     

                                                                                                                                     

Letícia Gonçalves Dias Lima 
Diretora Geral

Adivandro Rech
Secretário Municipal
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