
DECRETO MUNICIPAL N.º 059 DE 04 DE AGOSTO DE 2011. 
 

APROVA A INSTRUÇÃO NORMATIVA SSA N.º 001/2011 QUE DISPÕE SOBRE OS 
PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A SEREM CUMPRIDOS PELO DEPARTAMENTO DE 
MEIO AMBIENTE ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO DO PODER 
EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA-MT. 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS, PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA 
OLIMPIA-MT, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E, PARA DAR 
CUMPRIMENTO AS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NO ART. 31 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL E ART. 59 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL, 

 

DECRETA: 

Art. 1 º Ficam aprovados os termos da Instrução Normativa SSA N.º 001/2011, do 
Sistema de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente, de responsabilidade do Departamento de Meio 
Ambiente, que dispõe sobre os procedimentos mínimos a serem cumpridos pelo Departamento de Meio 
Ambiente, estabelecendo rotinas no âmbito do Poder Executivo do Município de Nova Olímpia-MT, 
objetivando a implementação dos pontos de controle, fazendo parte integrante deste Decreto. 

Art. 2º Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Olímpia-MT, 04 de Agosto de 2011. 

 

 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 

Prefeito Municipal 

 

 

Registrado e publicado nesta Secretaria, na data supra. 

 

 

MANOEL DA COSTA CAMPOS 

Secretário Municipal de Planejamento 



INSTRUÇÃO NORMATIVA SSA N.º 001/2011 
 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS MÍNIMOS A 
SEREM CUMPRIDOS PELO DEPARTAMENTO DE MEIO 
AMBIENTE ESTABELECENDO ROTINAS NO ÂMBITO 
DO PODER EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE NOVA 
OLIMPIA-MT. 

 

VERSÃO: 01 
DATA DE APROVAÇÃO: 04/08/2011 
ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO MUNICIPAL N.º 059/2011 
UNIDADE RESPONSÁVEL: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 
 

 
CAPÍTULO I 

DOS OBJETIVOS 
 
Art. 1° Disciplinar os procedimentos e condições para o bom funcionamento do Departamento de 

Meio Ambiente do Município de Nova Olímpia, para que não venha ocorrer irregularidades e ilegalidades à 
esta unidade, implementando os pontos de controle de forma padronizada e, se for o caso, aprimorá-los. 

Art. 2º Regulamentar os procedimentos a serem adotados pelo Departamento de Meio Ambiente, 
quanto a operacionalização do Sistema de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente. 

 
 

CAPÍTULO II 
DA ABRANGÊNCIA 

 
Art. 3º Esta Instrução Normativa abrange: 
I. O Departamento de Meio Ambiente e demais  órgãos  da  Prefeitura Municipal, quanto a 

observância e operacionalização dos procedimentos relativos ao planejamento e gestão de Saneamento 
Ambiental e Meio Ambiente do Município, que deverá ser executada em estrita observância com a Legislação  
Municipal,  Estadual, Federal, e os procedimentos constantes desta Instrução Normativa. 

 
 

CAPÍTULO III 
DOS CONCEITOS 

 
Art. 4º Para fins do disposto nessa Instrução Normativa considera-se: 
I. Meio ambiente: conjunto formado pelo espaço físico e os elementos naturais nele contidos, até o 

limite do território do Município, passíveis de serem alterados pela atividade humana; 
II. Som: toda e qualquer vibração acústica capaz de provocar sensações auditivas; 
III. Poluição sonora: toda emissão de som, vibração ou ruído que, direta ou indiretamente, seja 

ofensiva ou nociva, à saúde física e mental, à segurança e ao bem estar do indivíduo ou da coletividade, ou 
transgrida as disposições fixadas em lei; 



IV. Ruído: qualquer som que cause ou tenda causar perturbação ao sossego público ou produzir 
efeitos nosológicos, psicológicos ou fisiológicos negativos em seres humanos e animais; 

V. Ruído impulsivo: som de curta duração, com início abrupto e parada rápida, caracterizado por um 
pico de pressão menor que um segundo; 

VI. Ruído contínuo: aquele com flutuação de nível de pressão acústica tão pequena que podem ser 
desprezadas dentro do período de observação; 

VII. Ruído intermitente: aquele cujo nível de pressão acústica cai abruptamente ao nível do 
ambiente, várias vezes durante o período de observação, desde que o tempo em que o nível se mantém 
constante diferente daquele do ambiente, seja de ordem de grandeza de um segundo ou mais; 

VIII. Ruído de fundo: todo e qualquer som que esteja sendo emitido durante o período de medições, 
que não seja objeto das medições; 

IX. Vibração: movimento oscilatório, transmitido por meio sólido ou uma estrutura qualquer; 
X.  Decibel (dB): unidade de intensidade física relativa ao som; 
XI. Nível de som dB(A): intensidade de som, medido na curva de ponderação "A", definida na NBR 

10.151 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT; 
XII. Zona sensível a ruído: é aquela que, em virtude das atividades ali realizadas, necessita de um 

silêncio excepcional e será determinada pelo raio de 100 (cem metros) de distância de hospitais,  Postos e 
Unidade Mista de Saúde, Prefeitura e suas Secretarias, Câmara Municipal, Escolas, Bibliotecas, Templos 
Religiosos, creches; 

XIII. Limite real de propriedade: plano imaginário que separa as propriedades reais de pessoas 
físicas ou jurídicas; 

XIV. Distúrbio sonoro ou distúrbio por vibração: é qualquer ruído ou vibração que: 
a) ponha em perigo ou prejudique a saúde física ou mental, o sossego e o bem estar público; 
b) cause danos de qualquer natureza às propriedades públicas ou privadas; 
c) ultrapasse os níveis fixados na lei. 
XV. Horários: 
a) diurno: o compreendido entre as seis e dezoito horas; 
b) noturno: compreendido entre as dezoito e seis horas. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 
Art. 5º A presente Instrução Normativa integra o conjunto de ações, de responsabilidade, dos 

Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, no sentido de atendimento aos princípios da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, dispostos no Artigo 37 da Constituição Federal. 

Art. 6º A normativa que se apresenta vem padronizar os procedimentos mínimos a serem 
cumpridos pelo Departamento de Meio Ambiente, estabelecendo rotinas no âmbito do Poder Executivo do 
Município de Nova Olímpia-MT, encontra-se amparo na: 

I. Lei Municipal N.º 767 de 12 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle 
Interno, cria a Coordenadoria de Controle Interno e dá outras providências; 

II. Lei Municipal N.º 775 de 13 de fevereiro de 2008 que dispõe sobre o Estatuto Geral dos 
Servidores da Administração Pública Direta, Autarquias e Fundações do Município de Nova Olímpia-MT, e 
suas alterações posteriores;  

III. Lei Municipal N.º 248 de 10 de janeiro de 1997, que modifica a estrutura administrativa do 
município de Nova Olímpia, e suas alterações posteriores. 



IV. Lei Municipal N.º 559 de 07 de maio de 2003 que dispõe sobre adequação da estrutura 
administrativa e criação do cargo de provimento em comissão da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia-MT. 

V. Decreto Municipal N.º 51 de 28 de maio de 2008, que regulamenta a aplicação da Lei Municipal 
N.º 767/2007; 

VI. Decreto Municipal N.º 139 de 22 de novembro de 2010, que altera o Decreto N.º 051/2008; 
VII. Lei Municipal N.º 707 de 08 de junho de 2006, que dispõe sobre o controle e o combate a 

poluição sonora no âmbito do Município de Nova Olímpia-MT. 
 
 

CAPÍTULO V 
DAS RESPONSABILIDADES 

 
Art. 7º Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa: 
I. Entende-se por Unidade Responsável por esta Instrução Normativa o órgão central do Sistema de 

Saneamento Ambiente e Meio Ambiente, denominado Departamento de Meio Ambiente, prescrito no Decreto 
Municipal N.º 139/2010, na qual, tem as seguintes atribuições entre outras que se fizerem necessárias nos 
termos legais: 

a) Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a atualizada, 
orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 

b) Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela 
Coordenadoria de Controle Interno, caso haja necessidade, para definir as rotinas de trabalho e os 
respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de alteração, atualização ou expansão; 

c) Através da chefia imediata gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, 
respondendo pelos encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e 
coordenação dos serviços do Departamento de Meio Ambiente; 

d) Assumir responsabilidade pelo fornecimento de informações a Coordenadoria de Controle 
Interno; 

e) Encaminhar as informações sobre os procedimentos cumpridos pelo Departamento de Meio 
Ambiente a Coordenadoria de Controle Interno quando solicitado. 

 

Art. 8º Das Unidades Executoras: 
I. Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todas as Secretarias, 

Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao Sistema de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente, as quais 
terão as seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos legais: 

a) Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 

b) Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se fizerem 
necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em vista, principalmente, o 
aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da eficiência operacional; 

c) Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários da unidade e da Prefeitura 
Municipal velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

d) Encaminhar a unidade responsável pela Instrução Normativa, as solicitações de procedimentos 
de gestão de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente;  

e) Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa. 
 
 



Art. 9º Da Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno: 
I. Entende-se por Unidade Responsável pelo Sistema de Controle Interno a Coordenadoria Geral de 

Controle Interno Municipal, prescrita nos termos da Lei Municipal N.º 767/2007, na qual tem as seguintes 
atribuições entre outras que se fizerem necessárias dentro dos termos legais: 

a) Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que 
tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

b) Através da atividade interna, avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle 
inerente ao SSA (Sistema de Saneamento Ambiental e Meio Ambiente), propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles; 

c) Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitudes de independência, 
serenidade e imparcialidade; 

d) Informar por escrito, ao Chefe do Poder Executivo, a prática de atos irregulares ou ilícitos levando 
em consideração os termos prescritos na Lei Municipal N.º 767/2007; 

e) Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de suas funções e 
pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os exclusivamente para a elaboração de relatórios 
ou para expedição de recomendações. 

 
 

CAPÍTULO VI 
DOS PROCEDIMENTOS 

 
Seção I 

 
Do Departamento de Meio Ambiente 

 
Art. 10. Compete ao Departamento de Meio Ambiente, como órgão responsável do Poder Público, a 

tomada de providências, com a participação efetiva da população, quanto a preservação, conservação, 
defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do trabalho, atendidas as peculiaridades 
regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento social e econômico, para assegurar a todos os 
cidadãos o direito ao meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado. 

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público, através do Departamento 
de Meio Ambiente, e do apoio à iniciativa popular, proteger o meio ambiente, preservar os recursos naturais, 
ordenando o seu uso e exploração, e resguardar o equilíbrio do sistema ecológico, sem discriminação de 
indivíduos ou regiões, através de política de proteção do meio ambiente, definida por lei. 

§ 2º  Incumbe ainda ao Poder Público, através do Departamento de Meio Ambiente: 
I. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das 

espécies e ecossistemas; 
II. Preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades 

dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; 
III. Definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a 

alteração e a supressão, permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 

IV. Exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de 
significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade; 

V. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que 
comportem risco para a vida, a qualidade de vida, e o meio ambiente; 



VI. Promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para 
preservar o meio ambiente; 

VII. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua 
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade; 

VIII. Distribuir equilibradamente a urbanização em seu território, ordenando o espaço territorial de 
forma a construir paisagens biológicamente equilibradas; 

IX. Solicitar dos órgãos federais e estaduais pertinentes, auxiliando-os no que couber, ações 
preventivas e controladoras da poluição e seus efeitos, principalmente nos casos que possam direta ou 
indiretamente: 

a) prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criar condições inadequadas de uso do meio ambiente para fins públicos, domésticos, 

agropecuários e comerciais; 
c) ocasionar danos à flora, à fauna, ao equilíbrio ecológico, às propriedades físico-químicas e à 

estética do meio ambiente; 
X. Criar ou desenvolver reservas e parques naturais e de recreio, bem como classificar e proteger 

paisagens, locais de interesse da Arqueologia de modo a garantir a conservação da natureza e a preservação 
dos valores culturais de interesse histórico, turístico e artístico; 

XI. Compatibilizar o desenvolvimento econômico e social do Município, com a preservação, o 
melhoramento e a estabilidade do meio ambiente, resguardando sua capacidade de renovação e a melhoria 
da qualidade de vida; 

XII. Prevenir e reprimir a degradação do meio ambiente e promover a responsabilidade dos autores 
de condutas e atividades lesivas; 

XIII. Registrar, acompanhar e fiscalizar a concessão de direitos de pesquisa e de exploração de 
recursos hídricos e minerais em seu território; 

XIV. Proibir os desmatamentos indiscriminados, principalmente os das matas ciliares; 
XV. Combater a erosão e promover, na forma da lei o planejamento do solo agrícola 

independentemente de divisas ou limites de propriedades; 
XVI. Fiscalizar e controlar as atividades de garimpagem, especialmente as de beneficiamento do 

ouro que não poderão, em hipótese alguma, comprometer a saúde e a vida ambiental; 
XVII. Fiscalizar e controlar o uso de agrotóxicos e demais produtos químicos; 
XVIII. Controlar e fiscalizar a atividade pesqueira, que só será permitida através da utilização de 

métodos adequados da pesca amadora em todos os rios do Município, excluído o uso de redes e tarrafas; 
XIX. Implantar banco de dados sobre o meio ambiente da região; 
XX. Exigir a utilização de práticas conservacionistas que assegurem a potencialidade produtiva do 

solo; 
XXI. Incentivar a formação de consórcio de Municípios, visando a preservação dos recursos hídricos 

da região e à adoção de providências que assegurem o desenvolvimento e a expansão urbana dentro dos 
limites que garantem a manutenção das condições ambientais imprescindíveis ao bem-estar da população; 

XXII. Atender na forma da legislação específica à Curadoria do Meio Ambiente da Comarca, 
prioritariamente no transporte urgente de material coletado, destinado a perícia técnica e deslocamento de 
pessoal envolvido nas investigações de crimes contra o meio ambiente; 

XXIII. Promover e manter o inventário e o mapeamento da cobertura vegetal nativa e dos rios, 
córregos e riachos, componentes das bacias hidrográficas do Município, visando a adoção de medidas 
especiais de proteção, bem como promover o reflorestamento, em especial, das margens dos rios, visando a 
sua perenidade; 



XXIV. Criar o fundo municipal para recuperação ambiental do Município, para onde serão 
canalizados os recursos advindos das penalidades administrativas ou indenizações, por danos causados ao 
meio ambiente, em áreas protegidas por lei. 

 
Seção II 

 
Do Controle e Combate a Poluição Sonora 

 
Art. 11. O controle e combate a poluição sonora, será executado pelo Departamento de Meio 

Ambiente, cuja emissão e imissão de sons e ruídos em decorrência de quaisquer atividades exercidas em 
ambientes confinados ou não, no Município de Nova Olímpia, deverão obedecer aos padrões, critérios e 
diretrizes estabelecidas na legislação municipal, sem prejuízo da Legislação Federal e Estadual aplicável. 

Art. 12. Poluição sonora é identificada quando há perturbação do sossego e o bem estar público 
com sons excessivos, vibrações ou ruídos incômodos de qualquer natureza, produzidos por qualquer forma, 
que ultrapassem os limites estabelecidos em lei, cabendo ao Departamento de Meio Ambiente: 

I. A prevenção, a fiscalização e o controle da poluição sonora no âmbito do Município;  
II. Estabelecer programa de controle dos ruídos urbanos e exercer, diretamente ou através de 

delegação, poder de controlar e fiscalizar as fontes de poluição sonora, em ação conjunta com o 
Departamento de Fiscalização do Poder Executivo e outros órgãos afins; 

III. Estudar e decidir a localização de estabelecimentos recreativos, industriais, comerciais, ou de 
outra espécie, que possam produzir poluição sonora em ruas, vilas, bairros ou áreas preponderantemente 
residenciais ou zonas sensíveis a ruídos; 

IV. Organizar o serviço de atendimento ao cidadão, de modo a atender às demandas de 
reclamações contra excesso de ruídos ou sons, adotando o procedimento administrativo e judicial necessário 
para coibi-lo; 

V. Aplicar as sanções previstas em lei; 
VI. Receber de qualquer cidadão reclamação pessoalmente, por telefone, fax ou outro instrumento 

adequado, dados que o identifiquem e possibilitem a localização do possível poluidor; 
VII. Preservar o sigilo dos dados do cidadão reclamante, que só serão divulgados em processos ou 

ações judiciais pertinentes. 
Art. 13. O Departamento de Meio Ambiente coordenará o Programa Municipal de Educação e 

Controle da Poluição Sonora, definido na Lei Municipal N.º 707/2006, com os objetivos de: 
I. Estabelecer as diretrizes e mecanismos de prevenção, fiscalização e controle da poluição sonora, 

através de resoluções;  
II. Implementar política de educação ambiental, visando conscientizar e envolver a sociedade na 

prevenção e solução dos problemas decorrentes da poluição sonora, 
III. Articular intercâmbio interinstitucional e intergovernamental entre os órgãos que atuam no âmbito 

do problema da poluição sonora; 
IV. Atuar como câmara recursal nos casos de aplicação das penalidades estabelecidas nesta lei. 
 

 
CAPÍTULO VII 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Art. 14. A inobservância desta Instrução Normativa constitui omissão de dever funcional e será 
punida na forma prevista em lei. 



Art. 15. Aplica-se, no que couber, aos instrumentos regulamentados por esta Instrução Normativa e 
as demais legislações pertinentes. 

Art. 16. Ficará a cargo da Coordenadoria de Controle Interno Municipal, unificar e encadernar, 
fazendo uma coletânea das instruções normativas, com a finalidade elaborar o Manual de Rotinas Internas e 
Procedimentos de Controle, atualizando sempre que tiver aprovação de novas instruções normativas, ou 
alterações nas mesmas. 

Art. 17. Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto ao 
Departamento de Meio Ambiente e a Coordenadoria de Controle Interno Municipal que, por sua vez, através 
de procedimentos de checagem (visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus 
dispositivos por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 

Art. 18. Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
 

Nova Olímpia-MT, 04 de Agosto de 2011. 
 
 
 
 
 

DR. FRANCISCO SOARES DE MEDEIROS 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

RAQUEL SOARES DE LIMA SOUZA 
Coordenadora de Controle Interno 


