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Orientação Normativa Interna Nº 08 – ONI Nº 08 – SEMMA 
Assunto: Renovação Automática de Licenças de Operação 

Data: 29 de abril de 2016 (Publicada no Jornal Folha de Caxias em 06 de maio de 2016) 
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 o convênio de delegação de competências plenas, firmado entre a Fundação Estadual de Proteção Ambiental Hnerique Luís Roessler (FEPAM) e o Município de 
Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), visando à cooperação técnica e administrativa entre as partes de atribuições de licenciamento, fiscalização e controle 
ambientais, 

 

Considerando a necessidade de se padronizar os procedimentos internos, em consonância com os praticados pela FEPAM, para melhor atendimento das obrigações aludidas no 
convênio anteriormente citado, 

 

Considerando a Portaria FEPAM nº 46, de 08 de maio de 2015, publicada no Diário Oficial do Governo do Estado em 12 de maio de 2015, que institui o procedimento de renovação 
automática de Licenças Ambientais e Certificados no âmbito da Fundação,  

 

Considerando o imperativo de aplicação dos princípios administrativos da desburocratização e da eficiência na análise dos processos administrativos ambientais, 
 

Considerando que o fluxo de análise do processo administrativo de licenciamento ambiental não pode representar entrave à atividade econômica, 
 

Considerando a necessidade de a SEMMA concentrar sua atenção no procedimento de fiscalização, sobretudo na fase de monitoramento e controle da licença ambiental emitida, 
trazendo-se mais agilidade ao trâmite processual técnico e mais disponibilidade para estes servidores se dedicarem com mais frequência à fiscalização das condicionantes e restrições ambientais 
lançadas na Licença de Operação, 

  

Considerando o disposto no artigo 18, § 1º da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, e no artigo 14, § 4º da Lei Complementar Federal nº 140, de 08 de 
dezembro de 2011, 

 

DETERMINAM: 
 

A publicação da Orientação Normativa Interna Nº 08 desta Secretaria, para disciplinar o procedimento de renovação automática de Licenças de Operação. 
 

 

1.  Fica Instituído o procedimento de renovação automática de Licenças de Operação (LOs) emitidas pelo Município de Caxias do Sul, no âmbito de sua competência, por meio da Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente (SEMMA), para os requerimentos protocolados a partir de 01.01.2013. 
 

a) este procedimento se aplica aos empreendimentos cujos protocolos de requerimento de renovação tenham sido apresentados dentro do prazo de vigência da Licença de Operação a ser 
renovada, atendendo o disposto no artigo 18, § 1º da Resolução CONAMA nº 237/1997, e no artigo 14, § 4º da Lei Complementar nº 140/2011.  
 

b) a Licença de Operação cujo requerimento de renovação tenha sido apresentado fora do prazo estabelecido na letra ‘a’ deste item não será objeto de renovação automática, sendo sua avaliação 
realizada mediante procedimento de licenciamento ambiental ordinário, sujeitando o empreendedor às sanções administrativas previstas na legislação em vigor, quando for o caso. 
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2. A vigência da nova Licença de Operação objeto do procedimento de renovação automática a que se refere esta ONI terá o mesmo período da Licença anterior, sendo que as licenças renovadas 

automaticamente ainda dentro do prazo da vigência da licença anterior deverão viger por quatro anos mais o período que faltava para a licença anterior vencer, e o prazo será contado a partir da 
data de sua emissão 
 

3. As Licenças de Operação que tenham sido suspensas por decisão administrativa ou judicial não serão passíveis de renovação automática.  
 

4. A renovação automática somente será deferida quando não constarem valores pendentes de pagamento nos expedientes referentes ao requerimento de renovação. 
 

5. A renovação automática de Licença de Operação a que se refere esta ONI abrange os empreendimentos cujas Licenças anteriores tenham sido deferidas com base em parecer técnico. 
 

6. Todas as Licenças de Operação deferidas por este procedimento de renovação automática serão publicadas mensalmente no endereço virtual da SEMMA, no link “Documentos para 
Download/Extratos”, atendendo aos princípios insculpidos no artigo 37, caput, da Constituição Federal. 
 

7. Durante o período de vigência das Licenças de Operação, será mantida a fiscalização e o controle do cumprimento das condições e restrições estabelecidas nas mesmas, as quais podem, a 

qualquer tempo, ser retificadas, suspensas, revogadas, cassadas ou declaradas nulas. 
 

8. Os empreendimentos que obtiverem a renovação automática da Licença de Operação, e, portanto, sujeitos à fiscalização, serão distribuídos aleatoriamente para vistoria e fiscalização. 
 

9. O fluxo da análise do pedido de renovação automática deverá obedecer a seguinte ordem e procedimento: 
 

a) protocolo do pedido de renovação da Licença de Operação pretendida, com o devido recolhimento da taxa administrativa, observando-se a documentação exigida na licença ambiental em 
vigência; 
 

b) em até 10 (dez) dias, no máximo, a contar da data de protocolo, a Diretoria de Gestão Ambiental (DGA) deverá analisar a documentação protocolada e emitir a licença pleiteada, dispensando-se 
a realização de vistoria técnica prévia. Não estando a documentação de acordo com as exigência da licença atual, a DGA poderá notificar o empreendedor para complementação de documentos, a 
ser atendida no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de renovação automática, retornando-se os autos ao fluxo ordinário; 
 

c) expedida a renovação automática da Licença de Operação, o processo deverá ser distribuído, de forma aleatória, ao procedimento de fiscalização e monitoramento, de acordo com item 08 desta 
ONI; 
 

d) o procedimento de fiscalização e monitoramento de que trata a letra ‘c’ deste item consistirá na realização de vistoria técnica e emissão de parecer técnico, que se manifestará, de acordo com o 
item 07 desta ONI: pela manutenção da licença expedida; pela adoção de diligências pelo empreendedor, com emissão de notificação devida; ou, ainda, pela retificação, suspenção, revogação, 
cassação ou nulidade da licença; 
 

e) na hipótese de suspenção, revogação, cassação ou nulidade da licença, deverá ser oportunizado ao empreendedor prazo legal para recurso administrativo, a exemplo do procedimento adotado 
quando do indeferimento da licença que tramitou em fluxo ordinário; 
 

f) julgado improcedente o recurso previsto na letra ‘e’ deste item, integral ou parcialmente, o setor de Fiscalização da SEMMA deverá ser comunicado, para que prossiga o feito com a expedição de 
Auto de Infração pertinente, dispensando-se a emissão prévia de nova advertência ambiental; 
 

g) na hipótese de manutenção da licença ambiental, após cumprimento da etapa prevista na letra ‘d’ deste item, o processo vestirá o fluxo ordinário, com o devido encaminhamento dos autos ao 
setor de Controle Ambiental da SEMMA, para monitoramento das restrições e condicionantes; 
 

h) os casos omissos neste item deverão ser solucionados, no que couber, por analogia, pelo procedimento ordinário. Outras situações serão resolvidas pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente. 
 

10. Esta ONI entra em vigor na data de sua publicação. 
 

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

 

Caxias do Sul, 29 de abril de 2016. 
 
                                

                                                                                                                                      

Letícia Gonçalves Dias Lima 
Diretora Geral 

Adivandro Rech 
Secretário Municipal 

 

 


