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1 Objetivo
Identificar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à FURB.
2 Referências
PR 04 - Requisitos Legais e outros requisitos.
PO 03.01 – Identificação dos aspectos ambientais
NBR 6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração.
3 Terminologia
Identificação e avaliação de requisitos legais e outros requisitos: atividade realizada pela
comissão de requisitos legais para registrar os requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à
FURB.
4 Usuários
Este procedimento aplica-se à COMA.
5 Responsabilidades:
COMA - acompanhar e orientar os trabalhos, através da Comissão de Requisitos.
6 Descrição
6.1 Para aplicação deste PO, é necessário o preenchimento dos anexos, considerando as
seguintes orientações:
6.1.1 Referente Normativo
É a indicação precisa das normas gerais e abstratas e das normas concretas vigentes,
especificando, com apoio do anexo, o tipo de documento e o dispositivo especifico que
contempla a exigência legal, compreendendo:
a) Competência: Unidade da Federação e/ou órgão responsável pela norma
b) Espécie: indicativo da espécie normativa compreendida dentre as normas gerais e abstratas
e normas concretas identificadas.
c) Indicativo: Expressão numérica ou equivalente que identifique a norma, sua data
correspondente e/ou determinado dispositivo da mesma.
d) Data: Compreende a data de publicação oficial da norma ou situação equivalente.
e) Dispositivo: Expressão numérica ou equivalente (artigo ou cláusula) que aponte
especificamente uma exigência legal.
Exemplo:
Referente Normativo
Competência
Espécie
SANTA
L.
CATARINA

Indicativo
5.793

Data
15 out. 1980

Dispositivo
art. 3o, § 3o

6.1.2 Requisito concreto
Compreende caracterização clara da exigência legal contida no Referente Normativo, expressa
literalmente conforme o texto original ou através de expressão livre que contemple o referencial
principal.
Exemplo:
Requisito Concreto
A instalação e a expansão de atividades empresariais, públicas ou privadas dependem da
apreciação e licença do órgão competente do Estado responsável pela proteção e melhoria do
meio ambiente, ao qual serão submetidos os projetos acompanhados dos relatórios de impacto
ambiental.
6.1.3 Áreas Atingidas
Identificação e registro do(s) setor(es) de responsabilidade afetado(s) pelos respectivos
requisitos legais e outros requisitos aplicáveis à FURB.
6.1.4 Cumprimento
Indicação (com "X"), do cumprimento ou não requisito legal, nas respectivas lacunas (sim não).
6.1.5 Necessidade de Ação
Especificação (sugestão) de ações de conscientização, corretivas e/ou novas ações quando
identificada a necessidade de saneamento de deficiências e/ou adequações indispensáveis ao
cumprimento dos requisitos aplicáveis à FURB.
6.1.6 Área Temática
Compreende o gênero temático necessariamente vinculado às atividades, aspectos e impactos
descritos no PO 03.01.
Exemplo:
Área temática: Resíduos Sólidos
6.1.7 Fonte para Consulta
Compreende indicativo para acesso ao inteiro teor do referente normativo.
Quando aplicável, o indicativo deve ser registrado como REFERÊNCIA seguindo a norma NBR
6023 – Informação e documentação – Referências – Elaboração, acompanhado da descrição
do local físico (na instituição) onde se encontra o material.
Com vistas a garantir o acesso as fontes, pode-se indicar, quando disponível, uma fonte
secundária de acesso, acompanhando necessariamente a indicação da fonte primária.
Exemplo:
Fonte para consulta (Inteiro teor)
Fonte Primária:
SANTA CATARINA (Estado). Coletânea da legislação ambiental do estado de Santa
Catarina. Florianópolis: FATMA, 2000. p. 51. Disponível em:
<http://www.fatma.sc.gov.br/temas/tema1/indicegeral.htm> Acesso em: 20 jan. 2002.
Fonte Secundária:
SANTA CATARINA (Estado). Coletânea da legislação ambiental do estado de Santa
Catarina.
Florianópolis:
FATMA,
2000.
p.
51.
Disponível
em:
<E://ipa/documentos/leg/índicegeral.htm>
Acesso em: 20 jan. 2002. (Intranet – FURB)
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6.2 O processo de avaliação de cumprimento e não-cumprimento de requisitos legais e outros
requisitos tem caráter objetivo e vinculado, ou seja, restringe-se à análise concreta da norma
em confronto com os resultados da avaliação Ambiental.
6.3 Qualquer questionamento quanto à validade de norma jurídica e/ou ato da administração
pública deverá ser submetido à apreciação pela Procuradoria Jurídica da FURB.
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IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Edição:

Substitui a edição:

Referente Normativo
Competência; Espécie; Indicativo; Data;
Dispositivo

Responsável:

Requisito Concreto

Áreas Atingidas

Cumpriment
o
Sim

Não

Necessidade de
Ação

FONTES DOS REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS
Edição:

Substitui a edição:

Responsável:

ÁREA TEMÁTICA:
Referente Normativo

Fonte para consulta (Inteiro teor)
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Abreviaturas legais
1 - Relação de Abreviaturas:

§ - Parágrafo
§§ - Parágrafos
Al. - Alínea
Alt. - Alterado
Art. - Artigo
Bl.- Bloco

C/C - Combinado com
Cap. - Capítulo
Com. - Comentários
Conv. - Convenção
Decr. - Decreto
Decr-L. - Decreto-Lei
Ed. - Edital
Em. Const. - Emenda Constitucional
Inc. - Inciso
Ind. - Indicação
Instr. - Instrução
Instr. Norm. - Instrução Normativa
L - Lei
L. Compl. - Lei Complementar
Legis. - Legislação
MP - Medida Provisória
Par. - Parecer
Par. Adm. - Parecer Administrativo
Par. Jud. - Parecer Jurídico
Port. - Portaria
Port. Inter - Portaria Interministerial
Port. Min. - Portaria Ministerial
Pr. - Procedimento
Proc. - Processo
Proc. Adm. - Processo Administrativo
Proc. Jud. - Processo Judicial
Proj. L - Projeto de Lei
Prot. - Protocolo
Res. - Resolução
Rev. - Revogado
S - Sala
Sec. - Seção
Tit. - Título

