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O QUE A SECRETARIA DE
ESTADO DO MEIO AMBIENTE
FAZ POR VOCÊ
A Carta de Serviços ao Cidadão é um instrumento de controle social que facilita a
sua participação nas ações e programas do Governo do Distrito Federal. Na Carta
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Distrito Federal você encontrará
informações claras e acessíveis sobre os serviços que oferecemos. Bem
informado, você poderá melhor exercer sua cidadania ao acompanhar a execução
das ações governamentais inerentes a esta Secretaria e avaliar os nossos
compromissos assumidos. O foco é a transparência das informações do órgão e
a participação social. Aqui você também encontrará informações e orientações
sobre como se comunicar com a Secretaria e utilizar os seus serviços. Nossa
ouvidoria está pronta para receber suas demandas e opiniões. Após sua leitura,
solicite, questione e colabore. As informações aqui prestadas irão facilitar o seu
dia a dia.
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São vinculados à SEMA-DF os seguintes órgãos da administração indireta:

· Jardim Botânico de Brasília – JBB;

· Agência Reguladora de Águas e Saneamento do Distrito Federal - ADASA;
· Fundação Jardim Zoológico de Brasília – Zoo;

· Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal Brasília Ambiental.

São colegiados à SEMA-DF os seguintes órgãos colegiados:

· Conselhos Gestores dos Parques;

· Conselho Gestor da APA do Paranoá;

· Conselhos Gestor das APAs das bacias do Gama e Cabeça de Veado;
· Conselhos das APAS, das ARIES e das Unidades de Conservação;
· Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM;

· Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH-DF.
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SERVIÇOS PARA VOCÊ

Os conselhos são as principais formas
de prestação de serviço direto ao
cidadão.
1.

CONSELHO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – CONAM/DF

O Conselho do Meio Ambiente do Distrito Federal – CONAM-DF é um órgão
consultivo e deliberativo de 2º grau que envolve entes do governo e representantes
da sociedade civil em composição paritária, ou seja, em igual número, com direito a
voto. A lista completa dos integrantes, o regimento interno e mais informações
encontram-se no site http://www.sema.df.gov.br/sobre-o-conam-df/.
O CONAM-DF é vinculado à SEMA e presidido pelo Secretário do Meio Ambiente.
Entre suas finalidades e competências podemos destacar:

· Acompanhar e orientar a execução da Política Ambiental do Distrito Federal.

· Decidir, como 3ª instância administrativa, em grau de recurso, inclusive
sobre multas e outras penalidades impostas pelo IBRAM/DF ou pela
SEMA/DF, bem como proceder as sindicâncias.

A estrutura básica do CONAM-DF compõe-se da Presidência, Plenário, Secretaria
Executiva e Câmaras Técnicas.
As reuniões do conselho são abertas. Qualquer cidadão poderá obter informações
de interesse público ambiental, mediante requerimento por escrito à Secretaria
Executiva do CONAM-DF.
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Para acessar os serviços oferecidos por este conselho, os procedimentos são os
seguintes:

· Acompanhamento presencial das reuniões deste conselho e (ou) pelas
publicações das atas das reuniões, decisões, resoluções e moções,
publicadas no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF (disponíveis em:
http://www.sema.df.gov.br/sobre-o-conam-df/).

· Serviço: Recurso de multas e penalidades em terceira instância
administrativa.

· Forma de acesso: o interessado poderá acessar a Secretaria Executiva do
CONAM/DF para obter qualquer informação sobre o andamento dos
processos com recursos em terceira instância administrativa. Após decisão,
a parte interessada será notificada, na forma da lei, da decisão do conselho.

· Prazos, exigências e critérios para os recursos em terceira instância

administrativa: o prazo para interpor recurso é de cinco dias a partir do
recebimento da notificação, quando o interessado deve comparecer ao
protocolo da Sema e registrar seu recurso em tempo hábil.
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2.

CONSELHO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL (CRH-DF)

O Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH-DF é órgão de caráter
articulador, consultivo e deliberativo. É composto por 34 instituições do poder público
e privado.
Entre suas finalidades e competências podemos destacar:

· Promover a articulação do planejamento de recursos hídricos com os
planejamentos nacional, regional, estadual e dos setores dos usuários.

· Estabelecer critérios gerais para a outorga de direitos e cobrança pelo uso
de recursos hídricos.

· Aprovar e acompanhar a execução dos Planos de Recursos Hídricos e
determina as providências necessárias ao cumprimento de suas metas.

· Conhecer e julgar, em caráter extraordinário, os recursos que versem sobre
litígios relacionados ao uso de recursos hídricos, decididos em última
instância pela Diretoria da ADASA.

O conjunto de atribuições do conselho encontra-se no seu Regimento Interno,
disponível em: http://www.sema.df.gov.br/regimento-interno-crh-df/. As reuniões são
abertas. O cidadão poderá obter informações de interesse público de competência
do conselho, mediante requerimento por escrito à Secretaria Executiva do CRH-DF.
Para acessar os serviços oferecidos por este conselho, os procedimentos são as
seguintes:

· Acompanhamento presencial das reuniões deste conselho e (ou) pelas
publicações das atas das reuniões, decisões, resoluções e moções
publicadas no Diário Oficial do DF - DODF (disponíveis em
http://www.sema.df.gov.br/sobre-o-conam-df/).

· Serviço: O CRH/DF busca assegurar o acesso aos recursos hídricos e
saneamento a toda a população do Distrito Federal e Entorno.
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3.

FUNDO ÚNICO DO MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL – FUNAM/DF

O Fundo Único de Meio Ambiente do Distrito Federal - FUNAM/DF é órgão de
natureza contábil e seus recursos serão aplicados em atividades de desenvolvimento
científico, tecnológico, de apoio editorial, de educação ambiental e em despesas de
capital relativas à execução da política ambiental do Distrito Federal.
São objetivos do FUNAM/DF: apoiar programas e projetos voltados para a execução
da política ambiental do Distrito Federal e promover a participação da sociedade civil
na solução dos problemas ambientais. Os recursos também podem ser
disponibilizados por demanda induzida, realizada por publicação de editais, podendo
candidatar-se entidades públicas das diversas esferas ambientais e instituições
privadas brasileiras, segundo critérios expostos no Regimento Interno. Maiores
informações podem ser obtidas no site http://www.sema.df.gov.br/funamdf/.
CAF-DF
O Conselho de Administração do FUNAM-DF (CAF-DF) promove a gestão dos
recursos financeiros do fundo, estabelece critérios e prioridades de aplicação de
recursos e aprova a proposta anual de orçamento. Os recursos são destinados via
lançamento de editais.

Para acessar as atividades de fomento deste fundo, as ações necessárias aos
interessados são as seguintes:

· Serviço: Fomento a programas e projetos de ação ambiental.

· Forma de acesso: De acordo com os editais publicados pelo Funam/DF.
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· Prazos, exigências e critérios para participação dos Editais: Definidos
nos
Editais
publicados
no
http://www.sema.df.gov.br/funamdf/.

DODF

disponível

em
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O que é Ouvidoria?

A Ouvidoria é um espaço de comunicação entre o cidadão e o governo onde você
pode registrar suas demandas sobre os serviços públicos.
O que você pode registrar na Ouvidoria?

Você pode fazer sugestão, denúncia, solicitação, elogio, reclamação e informação.

O que NÃO é considerada manifestação de Ouvidoria para o Governo do
Distrito Federal:
Demandas referentes à esfera Federal ou sobre outros Estados.

Irregularidades ocorridas entre particulares, sem envolvimento de servidor ou órgão
público.
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Canais de atendimento ao Cidadão:

Você pode ligar para a Central 162, acessar o Sistema OUVDF ou ainda ser atendido
presencialmente na Ouvidoria-Geral do DF.

Central 162

Via internet

De segunda a sexta das 7h
às 21h;

Acesse o Sistema OUVDF

Sábado, domingo e
feriados das 8h às 18 h;
Ligação gratuita para
telefone fixo e celular.

Presencial
De segunda a sexta
das 8h às 12h e das
14h às 18h.
Ed. Wagner, Setor
Bancário Norte,
Quadra 2,Bloco K, 3º
Subsolo - Asa
Norte,Brasília -DF,
CEP: 70040-020
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Prazo de vinte (20) dias corridos para a resposta ao cidadão a contar da data
do registro da manifestação

· São dez (10) dias para informar ao cidadão as primeiras providências
adotadas – (Art. 24 do Decreto nº 36.462/2015);

· No máximo mais dez (10) dias para apurar e informar o resultado ao cidadão
– (Art. 25 do Decreto nº 36.462/2015).

Prazo para responder DENÚNCIAS

O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período de vinte (20) dias (Art. 25
Parágrafo 1º, do Decreto nº36.462/2015).
Garantias: Segurança – Restrição de acesso a dados pessoais – Comunicações,
pelo sistema de ouvidoria, sobre o andamento da manifestação conforme prazos
legais – Atendimento por equipe especializada.
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Elementos fundamentais para o registro de uma DENÚNCIA

· NOMES de pessoas e empresas envolvidas

· QUANDO ocorreu o fato
· ONDE ocorreu o fato

· Quem pode TESTEMUNHAR

· Se a pessoa pode apresentar PROVAS
Registro Identificado

Apresentação do documento de identificação válido (Carteira de Identidade; Cadastro
de Pessoas Físicas – CPF; Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; Título
de Eleitor; Passaporte; Carteira de Trabalho; Carteira Funcional; Carteira Nacional
de Habilitação (modelo novo) e Certificado de Reservista).
Possibilidade de sigilo conforme Art. 23, inciso I, do Decreto nº 36.462/2015.

Registro Anônimo

Haverá análise preliminar para confirmar se os fatos apresentados são verdadeiros.

Tratamento específico para DENÚNCIAS
Avaliação, classificação e encaminhamento realizados pela Ouvidoria-Geral do
Distrito Federal.
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A Ouvidoria-Geral é a 2ª Instância para os serviços de ouvidoria
Caso os serviços de ouvidoria não tenham sido prestados de forma satisfatória e no
prazo da lei, procure a Ouvidoria-Geral no Anexo do Palácio do Buriti, 12º andar, sala
1203.
Normas e Regulamentações
ü Lei nº 4.896/2012
ü Decreto nº 36.462/2015
ü Instrução Normativa nº 01/2017
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Serviço de Informações ao
Cidadão - SIC

O Serviço de Informações ao Cidadão – SIC é mais um serviço prestado pelas
Ouvidorias do GDF. Você poderá ter acesso a qualquer informação produzida e
armazenada pelo Estado. É um direito do cidadão, garantido pela Constituição
Federal.

Tipos de informações que você pode requerer
Você pode solicitar informações sobre as ações, gastos, documentos, processos e
tudo mais que for de competência do Governo do Distrito Federal. É dever do Estado
garantir o direito de acesso à informação.
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Canais de atendimento disponíveis para o cidadão
Caso não encontre a informação que está procurando no Portal da Transparência ou
nos sítios oficiais dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal, registre e
acompanhe o andamento do pedido de informação via internet ou vá pessoalmente
à Ouvidoria do órgão responsável pelo assunto de seu interesse. Não é possível
realizar um pedido de Informação por telefone.

https://www.e-sic.df.gov.br/Sistema/
Acesse o Sistema e-SIC AQUI

Presencial
Ouvidoria da Secretaria do Meio
Ambiente: de segunda a sexta de
8h às 18h. SBN – Setor Bancário
Norte, Quadra 2, Bloco K, Edifício
WAGNER. Asa Norte, Brasília-DF.
CEP: 70040-976.
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Pedido de acesso deverá conter
ü Nome do requerente;
ü Apresentação de documento de identificação válido (Carteira de identidade,

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
– CNPJ, Título de Eleitor, Passaporte, Carteira de Trabalho, Carteira
Funcional, Carteira de Habilitação - modelo novo - e Certificado de Reservista);
ü Especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;
ü Endereço

físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de

comunicações ou da informação requerida.

Prazos de resposta ao cidadão
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Garantias
ü Segurança.
ü Atendimento por equipe especializada.
ü Possibilidade de acompanhamento do andamento do pedido de acesso à

informação.
ü Restrição de acesso a dados pessoais sensíveis.
ü Encaminhamento, pelo e-SIC, da resposta ao pedido de acesso à informação

conforme prazos legais.
ü Possibilidade de Recurso.
ü Possibilidade de Reclamação, podendo apresentar em até 10 dias após ter

passado o prazo para a resposta inicial. A resposta sobre a reclamação será
dada pela autoridade de monitoramento em até 5 dias.
Importante
Não será atendido pedido de acesso genérico, desproporcional, desarrazoado, que
exija trabalho adicional de análise, interpretação, consolidação de dados e
informações, serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de
competência do órgão ou entidade.
Normas e Regulamentações
ü Lei nº4.990/2012

ü Decreto nº 34.276/2013
 Instrução Normativa nº 02/2015
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www.sema.df.gov.br
(61) 2141-5800
SBN - Setor Bancário Norte, Quadra 2,
Bloco K, Edifício WAGNER. Asa Norte,
Brasília-DF. CEP: 70040-020
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