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1. Introdução 

 

Administração Pública Municipal tem por premissa a proteção do meio 

ambiente, a qualidade de vida da população e o desenvolvimento sustentável, com 

vistas ao desenvolvimento econômico e socioambiental da Cidade. 

 

Nesse sentido, o Licenciamento Ambiental, ferramenta de gestão 

ambiental estratégica para atingir aos fins ambientais, tem como objetivo efetuar o 

controle das atividades efetiva e potencialmente poluidoras, através de um conjunto 

de procedimentos a serem determinados pela Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SVDS). 

 

Com esse desafio, busca-se, por meio do controle ambiental, estabelecer 

uma série de exigências e procedimentos administrativos para cumprir as normas e 

padrões técnicos de qualidades existentes, acrescendo-se na minuta de Decreto 

também medidas de fomento aos empreendedores que internalizam em seus 

projetos itens de sustentabilidade ambiental. 

 

Estão sujeitos ao Licenciamento Ambiental Municipal os 

empreendimentos e atividades quando considerados de impacto local, bem como 

aqueles que o Estado, por instrumento legal ou convênio, delegar ao Município.  

 

Dessa forma, dependerão de prévio licenciamento da Secretaria do Verde 

e do Desenvolvimento Sustentável, os empreendimentos e atividades relacionados 

nos Anexos I, II, III e IV (Quadro 1), de que trata a Lei Complementar nº 49, de 20 de 

dezembro de 2013, a ser regulamentados pelo Decreto Regulamentador, nos termos 

ora propostos (minuta de Decreto constante do item 07), conforme quadro a seguir: 
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Quadro I – Dos empreendimentos, obras e atividades de impacto local  

Anexo Tipologia 

Anexo I Empreendimentos Imobiliários 

Anexo II Transportes, Saneamento, Energia e Dutos 

Anexo III 
Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP) e 

Supressão de Vegetação Nativa ou Árvores Isoladas 

Anexo III-SG Movimentação de Terra 

Anexo IV Atividades Potencial ou Efetivamente Poluidoras 

 

Assim, a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável, com base no princípio da transparência, participação 

e eficiência públicas, faz publicar a íntegra de todas as colaborações enviadas para 

aperfeiçoamento da minuta do Decreto Regulamentador da Lei Complementar nº 49, 

de 20 de dezembro de 2013, que dispõe sobre os procedimentos para o 

licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 

local, bem como produz um breve histórico do processo da leitura técnica, 

participação comunitária, audiência pública, seguido de quadro de justificativas 

consolidadas de incorporações ou não das principais sugestões ao documento legal. 
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2. Resumo dos trabalhos preliminares à Audiência Pública  

 

O trabalho relativo à elaboração da minuta do Decreto Regulamentador 

da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro 2013 teve como objetivo resgatar a 

trajetória dos procedimentos, critérios de análises, linhas de corte de 

empreendimentos, obras e atividades constantes do licenciamento ambiental 

municipal até então praticados por meio dos Decretos Municipais nº 16.973, de 04 

de fevereiro de 2010 e 17.261, de 08 de fevereiro de 2011, Lei Complementar nº 

140, de 08 de dezembro de 2011, Resolução CONSEMA 33, de 22 de setembro de 

2009 e legislação correlata. 

 

Para tanto, utilizamos os estudos sistematizados da legislação federal 

(com destaque à Constituição Federal de 1988, Política Nacional de Meio Ambiente, 

Código Florestal, Lei Complementar 140/11, Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, Resoluções CONAMA, entre outras), legislação estadual (Política 

Estadual de Meio Ambiente, Lei nº 997/96, Deliberação CONSMA 33/09, entre 

outras), legislação municipal (Lei Orgânica do Município, Plano Diretor, Planos 

Locais de Gestão Urbana, Lei de Uso Ocupação do Solo e Lei nº 13.508, de 22 de 

dezembro de 2008), documentos produzidos no âmbito técnico (Normas da ABNT, 

Termos de Referência da SVDS), bem como a oitiva do movimento ambientalista, 

COMDEMA, CONGEAPA, CONCIDADES, das entidades e órgãos públicos, com o 

intuito de desvelar a trajetória, as disputas e as tensões que vêm circundando o 

processo de licenciamento ambiental em nível local. 

 

Os técnicos do Departamento de Licenciamento Ambiental, em sua leitura 

técnica, juntamente com outros representantes de setores afins (Planejamento, 

  LEITURA TÉCNICA 
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Gabinete do Secretário, Área Verde e Fiscalização), através de reuniões temáticas e 

cronologicamente definidas reuniram-se, sob a Coordenação da então Diretoria do 

Departamento de Desenvolvimento Sustentável, na Sala Milton Santos, no 19º andar 

da Prefeitura de Campinas, conforme calendário a seguir: 

 

Metodologia e Calendário Para Elaboração do Decreto Regulamentador Do Licenciamento 

Ambiental – LC 49/13 

 

TITULO II 

Do Licenciamento Ambiental 

 

CAPÍTULO I 

Dos documentos e dos Empreendimentos e Atividades Licenciadas pela SVDS 

SEÇÃO        EQUIPE AGENDA 

SEÇÃO I 

Dos Documentos emitidos e Empreendimentos e Atividades 

Licenciadas pela SVDS 

TODOS e 

Fiscalização 

(Janete) 

09/01 

SEÇÃO II 

Da Licença Ambiental Prévia (LP) 

TODOS 10/01 

SEÇÃO III 

Da Licença Ambiental de Instalação (LI) 

TODOS 16/01 

SEÇÃO IV 

Licença Ambiental de Operação (LO) 

TODOS 17/01 

SEÇÃO V 

Das Autorizações 

Anexo III e Suporte 

Geológico 

31/01 

SEÇÃO VI 

Do Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS 

Outras Seções a serem inseridas no Capítulo I 

TODOS 23/01 

SEÇÃO VII 

Da Regularização Frente ao Licenciamento Ambiental 

TODOS 03/01 
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Capítulo II 

Dos Procedimentos 

SEÇÃO EQUIPE AGENDA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 
TODOS 24/01 

Seção II 

Dos Prazos Para as Análises e Retirada de Documentos 
TODOS 24/01 

Seção III 

Do Requerimento de Sigilo 
TODOS 24/01 

Seção IV 

Da Participação Pública em Geral 
TODOS 24/01 

Seção V 

Da Participação do COMDEMA 

TODOS, com Boni e 

Angela 
24/01 

Seção VI 

Da Suspensão e Desativação de Empreendimentos ou Atividades 
TODOS 24/01 

Seção VII 

Da Suspensão ou Cancelamento de Licenças e Autorizações 
TODOS 24/01 

 

Título IV 

Das Disposições Finais e Transitórias 

SEÇÃO EQUIPE AGENDA 

Seção I 

Das Disposições Gerais 
           TODOS      24/01 

 

Empreendimentos Imobiliários 

SEÇÃO EQUIPE REPRESENTANTES AGENDA 

Anexo I Anexo I Lindemberg       06/02 

Anexo I-A Anexo I Alexandre       06/02 

Tutorial LAO Anexo I Gustavo e Caio       06/02 

FECHAMENTO TODOS Ariane e Daniel       06/02 

 

Infraestrutura 

SEÇÃO EQUIPE REPRESENTANTES AGENDA 

Anexo II Anexo II Vitor    06/02 

Anexo II-A Anexo II Heloise    06/02 

Tutorial LAO Anexo II Fernando    06/02 

FECHAMENTO TODOS André    06/02 
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Verde 

SEÇÃO EQUIPE REPRESENTANTES AGENDA 

Anexo III Anexo III Juçara    06/02 

Anexo III-A Anexo III Maria Carolina    06/02 

Tutorial LAO Anexo III     06/02 

FECHAMENTO TODOS     06/02 

 

Atividades Poluidoras 

SEÇÃO EQUIPE REPRESENTANTES AGENDA 

Anexo IV Anexo IV Carla    06/02 

Anexo IV-A Anexo IV Mario    06/02 

Tutorial LAO Anexo IV Maria Eduarda    06/02 

FECHAMENTO TODOS     06/02 

 

Suporte Geológico 

SEÇÃO EQUIPE REPRESENTANTES AGENDA 

Anexo III, V Suporte 

Geológico 

 06/02 

Anexo III, V Suporte 

Geológico 

Rafaela 06/02 

Tutorial LAO Anexo IV José Carlos 06/02 

FECHAMENTO Anexo IV  06/02 

 

Obras e Atividades Sustentáveis – Normas de Incentivo 

SEÇÃO EQUIPE COORDENAÇÃO AGENDA 

Anexo I Anexo I      07/02 

Anexo II Anexo II      07/02 

Anexo III Anexo III      07/02 

Anexo IV Anexo IV     Guilherme e Patrícia    07/02 

Suporte Geológico      SG     07/02 

Termos de Referências TODOS     07/02 

Tutorial LAO TODOS     07/02 

FECHAMENTO TODOS     07/02 
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3. Participação Social e Resumo Estatístico do processo 

 

Após a finalização da leitura técnica, disponibilizamos no site da Prefeitura 

Municipal de Campinas, a minuta de Decreto e documentos facilitadores da 

compreensão do texto (http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/novo-

licenciamento-ambiental.php), convidamos todos os interessados em participar de 

audiência pública, além de disponibilizar espaço para sugestões através do e-mail 

meioambiente@campinas.sp.gov.br. 

 

A Audiência Pública foi realizada nas dependências do Salão Vermelho 

do Paço Municipal, sito à Av. Anchieta, número 200 – Centro de Campinas/SP, com 

início às 17h45. Esclarece-se que a partir do dia 07/03 e num período de mais 10 

dias, todas as contribuições que chegaram a respeito do Decreto Regulamentador, 

foram analisadas ponto a ponto antes de ocorrer à publicação final no D.O.M. A 

Audiência pode ser vista no link: https://www.youtube.com/watch?v=BguNpCFHkzA. 

 

Após a Audiência Pública, a SVDS procedeu às análises de todas as 

contribuições que foram enviadas em relação ao Decreto Regulamentador da Lei 

Complementar 49/2013 do Licenciamento Ambiental. Os técnicos da Secretaria do 

Verde e do Desenvolvimento Sustentável (SVDS) se reuniram e debateram cada um 

dos itens apontados durante as diversas manifestações a respeito do Decreto. 

Somente após esse período de análise é que a versão final do Decreto foi finalizada 

e remetida à Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos para redação final. 

 

Assim, esse item do presente relatório tem como finalidade demonstrar, 

de forma clara e resumida, os resultados obtidos anteriormente e durante a 

Audiência Publica do Decreto Regulamentador da Lei Complementar nº 49/2013 do 

Licenciamento Ambiental.  

LEITURA COMUNITÁRIA 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/novo-licenciamento-ambiental.php
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/novo-licenciamento-ambiental.php
mailto:meioambiente@campinas.sp.gov.br
https://www.youtube.com/watch?v=BguNpCFHkzA
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A audiência pública contou com 55 participantes, dentre os quais, 

funcionários da Prefeitura Municipal de Campinas (PMC), da Câmara Municipal de 

Campinas, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente (COMDEMA), do 

Programa de Incentivo à Revitalização de Áreas Urbanas Degradadas (PRO URB), 

da Secretaria Municipal de Urbanismo (SEMURB), do Sindicato das Empresas de 

Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais 

(SECOVI), do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), da Fundação 

José Pedro de Oliveira, dentre outros (Figura 1). 

 

  

Figura 1: Participações durante a Audiência Pública realizada no dia 07 de março de 2014. 

  

 

Durante a Audiência, foram feitas manifestação orais e escritas (filipetas), 

sendo que todos os questionamentos foram prontamente respondidos pelo corpo 

técnico da SVDS.  Na Tabela 1, pode-se visualizar a composição da Audiência 

Pública, enfatizando-se o número de participantes de cada órgão/instituição, 

presentes na Audiência. 
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            Tabela 1: Grupos representados durante a Audiência Pública. 

 

 

A SVDS recebeu antes, durante e depois da Audiência Pública um 

grande número de manifestações através do e-mail 

meioambiente@campinas.sp.gov.br, e quando solicitada, foram efetuadas reuniões 

com os interessados (COMDEMA, SANASA, Fundação José Pedro de Oliveira, 

PRO URBE, dentre outros). Por se tratar de um texto complexo, existe um grande 

interesse em se questionar e sugerir modificações, inserções ou mesmo 

eliminações de itens no Decreto, demonstrando a importância em sem debater com 

maior clareza a questão do Licenciamento Ambiental do Município de Campinas. 

Durante a Audiência foram feitas 16 solicitações, esclarecimentos e/ou 

dúvidas referentes ao Decreto. Depois da avaliação do corpo técnico da SVDS, oito 

delas foram acatadas sendo que uma delas será inserida como ferramenta no 

Licenciamento Ambiental Online (LAO) (Figura 2). Esses números indicam a 

disposição da Secretaria em envolver e ouvir a opinião de todos os cidadãos 

municipais na discussão desse Decreto de Lei.  

 

mailto:meioambiente@campinas.sp.gov.br
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Figura 2: Resultado das perguntas feitas durante a Audiência Pública do dia 07 de 

março de 2014. 

 

 

 A SVDS recebeu um total de 121 solicitações (Figura 3).  O maior 

número de considerações foi entregue pelo COMDEMA (35), seguido das sugestões 

recebidas por e-mail (23), durante a Audiência Pública (20), da Diretoria do 

Licenciamento Ambiental em conjunto com o Secretário Rogério Menezes (15), da 

SANASA (23), dentre outras.  

 

 

Figura 3: Número de solicitações entregues à SVDS. 



16 
 

 

 Todas as sugestões foram avaliadas tanto pela equipe técnica, 

coordenadores e diretor, assim como pelo próprio Secretário Rogério Menezes.  

Foram realizadas reuniões internas onde as 121 solicitações foram debatidas. O 

resultado dessas manifestações pode ser observado na Figura 4.  

 

Figura 4: Resultado da revisão do Decreto à SVDS.  

 

Das 121 solicitações enviadas a secretaria, 83 delas (aceitas, aceitas no 

LAO e aceitas em outros documentos legais) foram prontamente modificadas ou 

incluídas no presente Decreto.  Esse número de sugestões aceitas de alguma forma 

por esta Secretaria demonstra a importância em se debater esse tipo de documento. 

A SVDS prima pela clareza e transparência em qualquer documento por ela emitido. 

E a elaboração deste Decreto convocando a população para uma Audiência Pública 

reforça tal aspecto. 

Em se tratando do COMDEMA, os conselheiros enviaram à SVDS 35 

sugestões (Figura 5). Destas, 22 foram de alguma forma aceitas pela SVDS. É 

importante observar que um Conselho tão importante para esta Secretaria tenha 

participado de forma tão efetiva da elaboração deste documento legal. 
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Figura 5: Resultado da revisão do Decreto em resposta ao COMDEMA. 

 

Outro órgão importante para esta secretaria é a SANASA, que também 

participou de forma significativa para o fechamento deste Decreto. Neste caso 

(Figura 6), nove das 13 solicitações foram de alguma foram aceitas pela secretaria. 

 

 

Figura 6: Resultado da revisão do Decreto a SVDS em resposta a SANASA. 
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As participações enviadas por e-mail também tiveram 22 aprovações de 

um total de 23 solicitações (Figura 7).  

 

 

Figura 7: Resultado da revisão do Decreto a SVDS em resposta aos e-mails. 
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4. Audiência Pública 

 

4.1. Ata da 1ª Audiência Pública (publicada no DOM de 22/03/2014) 

 

Ata da Audiência Pública para a discussão do Decreto Regulamentador da Lei 

complementar n° 49, de 20 de dezembro de 2013. Aos sete dias do mês de Março de 

2014, com início às 17 horas e 45 minutos, das dependências do Salão Vermelho do 

paço Municipal, sito à Avenida Anchieta, número 200 – Centro, Campinas/SP. A Sra. 

Andrea Struchel, Supervisora Departamental da Secretaria Municipal do Verde, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SVDS deu por instalada a reunião. Iniciou 

em seguida a leitura da Convocação e Regulamento da Audiência Pública, publicada no 

Diário Oficial do Município (D.O.M.)de 10 de fevereiro de 2014. Finda a leitura, passou a 

palavra ao Secretário da SVDS, Sr. Rogério Menezes que presidiu a audiência e 

convidou a compor a mesa o vereador Sr. Luiz Carlos Rossini, Presidente da Comissão 

de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, o Secretário Municipal do 

Desenvolvimento Econômico, Social e de Turismo Dr. Samuel Ribeiro Rossilho, o 

Presidente do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental de Campinas – 

CONGEAPA, Sr. Sebastião Torres. O Secretário da SVDS iniciou sua fala, agradecendo 

a presença de todos, e exaltando a importância dessa Audiência Pública. Durante seu 

pronunciamento, afirmou que a SVDS esteve há 30 dias e estará por mais 10 dias a 

partir desta data, disposta a receber, analisar e incluir se for o caso, as sugestões 

encaminhadas a respeito do Decreto Regulamentador, antes da publicação final no 

Diário oficial do município (D.O.M.). O Secretário discorreu ainda sobre a necessidade 

do fortalecimento do Licenciamento Ambiental da cidade de Campinas e dos cinco (5) 

pontos que nortearam a elaboração do presente Decreto que foram: 1) aumento da 

eficiência do processo de emissão das Licenças, através da padronização dos 

Documentos e Termos de Referências, solicitados pela secretaria.  2) redução no tempo 

de análise dos processos solicitados na SVDS, sem perda de qualidade técnica. 3) 

implementação do Licenciamento Ambiental ON LINE. 4) Inclusão no Decreto, a pedido 

do Prefeito Jonas Donizete, de um Capítulo sobre regularização fundiária, visando 

atender a diretriz de regularização de núcleos habitacionais constantes do Plano 
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Municipal de Habitação. 5) aumentar a colaboração com a Secretaria Municipal dos 

Diretos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, conforme solicitado pela 

Dra. Emmanuelle Alkmin Leão, ora representada pelo Diretor da Pasta, Sr. Luiz Gustavo 

Merlo. O Secretário enfatizou ainda que a minuta do Decreto Regulamentador da Lei 

Complementar nº 49/2013, esteve por 30 (trinta) dias para a apreciação dos 

interessados. Com a palavra, o vereador Rossini discorreu sobre a importância da 

SVDS em avaliar tanto os impactos negativos como os positivos resultantes dos 

diversos tipos de empreendimentos a serem implementados em Campinas. O vereador, 

em nome da Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Campinas, 

cumprimentou o Secretário da SVDS, assim como todos os membros da Secretaria, 

pelos esforços despendidos e pela realização da Audiência. Com a palavra, o Secretário 

Dr. Rossilho apontou a importância da elaboração do Relatório Municipal de 

Sustentabilidade seguindo os moldes do Global Reporting Initiative (GRI), que prima 

pela ética e transparência nas licenças emitidas pela SVDS. Ainda com a palavra, o 

Secretário pontuou a importância do uso de energias renováveis e que já existem ações 

sendo implementadas pela Prefeitura Municipal de Campinas como o uso de energia 

fotovoltaica e aquisição de carros elétricos por exemplo. O Sr. Sebá Torres, Presidente 

da CONGEAPA, argumentou sobre a importância da elaboração da Lei nº 49/2013 pela 

SVDS. Ele ainda congratulou a nova estrutura da SVDS, discorreu sobre a obtenção do 

Certificado de Município VerdeAzul da Secretaria de Meio Ambiente, em 

reconhecimento pelas ações nas áreas ambiental, de serviços públicos e de 

saneamento. Outro ponto elogiado foi a criação do Licenciamento Ambiental ON LINE, 

que prima pela celeridade e transparências dos processos. O Presidente da 

CONGEAPA terminou sua fala parabenizando o Secretário da SVDS e toda sua equipe 

pelos resultados obtidos. Encerradas as contribuições dos membros da mesa, o 

Secretário da SVDS transmitiu a palavra para a Supervisora Departamental Sra. Andrea 

Struchel que fez uma breve explanação sobre a criação do Decreto, os embasamentos 

técnicos que possibilitaram a geração da minuta de documento legal, além de proferir 

sobre as normas legais que nortearam a redação do mesmo. Usando midia visual, a 

Supervisora apresentou um quadro comparativo exemplificando todos os tipos de 

empreendimentos e atividades passiveis de Licenciamento na SVDS e como estes são 

encaminhados e posteriormente avaliados nos setores denominados de anexos I 

(Empreendimentos Imobiliários), II (Infraestrutura), III (Áreas Verdes e Movimentação de 

Terra) e IV (Atividades Poluidoras). Ainda discorreu sobre os Títulos, Capítulos, Seções, 
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Subseções, procedimentos e termos de referência que compões o presente Decreto. 

Concluída a apresentação, os regulamentos da Audiência Pública foram relembrados. 

Ficou determinado que a reunião seria dividida em blocos de 5 perguntas escritas ou 

orais, seguida por suas respostas, também em blocos. Cada novo bloco só teria início 

após a arguição de todas as respostas do bloco anterior. Deu-se início então ao primeiro 

bloco de perguntas onde o Professor Gustavo Merlo, representante da Secretaria 

Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, sugeriu incluir 

no rol de obrigações do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), aspectos 

relacionados à acessibilidade. Ele ainda agradeceu a oportunidade de ver esse tema 

internalizado na minuta de Decreto em sua redação original. Em seguida, o Sr. Pimentel, 

representante da PROURBE trouxe para a Audiência algumas considerações. Em 

primeiro lugar, expos que o texto está bastante completo e que reflete o interesse 

municipal e, mais especificamente, da SVDS com a proteção ambiental do Município. 

No entanto, como o Decreto abrange todos os procedimentos da alçada da referida 

Secretaria, tornou-se um texto complexo, de difícil entendimento e consulta. Ele acredita 

que essa dificuldade será sentida tanto por parte dos interessados em respeitar as 

exigências legais - como os arquitetos, engenheiros, construtores e outros profissionais 

do setor imobiliário - como pelos técnicos da Prefeitura encarregados de aplicar as 

disposições contidas no Decreto. Segundo ele, é fundamental considerar, ainda, que o 

importante para o público é saber, de modo fácil e rápido, se determinado 

empreendimento pode ou não ser realizado, sem depender de estudos específicos, 

pareceres de comissões ou avaliações de funcionários e que neste aspecto, nem a lei, 

nem o decreto deixam claro o que é permitido e o que é vedado. Ele afirma ainda que o 

PROURBE tem reiteradamente apontado que a adoção desse tipo de procedimento 

torna o resultado da análise imprevisível e subjetivo, levando a lentidão no processo, 

corrupção, favorecimento e injustiça. E por fim, o representante afirma que não há 

condições de que o debate de um decreto como o presente, extenso e detalhado, se 

esgote apenas em uma audiência pública. Sendo assim, sugere que seja criada uma 

comissão para a contínua discussão do texto. Essa comissão seria composta por 

técnicos municipais e por profissionais da iniciativa privada para, em conjunto e 

permanentemente, trabalhar o aperfeiçoamento da legislação ambiental. Para tanto, 

apresenta, na feita, documento escrito. A Sra. Tereza Penteado, representante do 

Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMDEMA), questionou a respeito dos taludes 

em movimentação de terra/terraplenagem na Área de Proteção Ambiental (APA), 
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sugerindo que o Decreto determinasse que os mesmos fossem feitos em cortes 

transversais e logitudinais. A conselheira questionou também sobre a responsabilidade 

técnica de movimentação de terra e de projetos nos casos em que é um arquiteto e não 

engenheiro que protocola o projeto na SVDS. Em seguida, o representante do 

Movimento Campinas Que Queremos, Sr. José Furtado, fez uma colocação sobre a 

possibilidade de inserção do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) no texto legal. O 

Representante do Sindicato da Habitação (SECOVI, Sr. Marcelo Coluccini fez as 

seguintes colocações: 1) o Decreto não cita se o Licenciamento de empreendimentos se 

dará em área urbana e rural ou somente urbana; 2) Cita o art. 5º, incisos I, II, III da LC 

49/13, porém não existem estes incisos na referida lei; 3) Exigência de outros 

documentos não previstos no Decreto, o que traz insegurança ao empreendedor; 4) Art. 

26: cita que a Licença de Operação (LO) somente será emitida após o cumprimento do 

TAC. Como fica em relação aos TCAs, cujos prazos superam os de construção do 

empreendimento?; 5) Não há previsão de ETM para a construção de ETE privada; 6) 

Licenciamento Simplificado. Ficou muito restritivo. LO dos loteamentos são emitidas ao 

mesmo tempo que o empreendimento está sendo construído. Sugere-se que sejam 

incluídos empreendimentos com até 20.000 m² de área construída, em lotes urbanos, 

unificados, retificados e com toda infraestrutura; 7) Prazos. A Licença Prévia tem mais 

ou menos 160 dias, considerando 60 dias úteis, para a análise do Anexo I, mais 60 do 

Anexo III e 40 dias com o COMDEMA. Quase 200 dias corridos. Muito longo. Não foram 

contemplados casos especiais para o Programa Minha Casa Minha Vida. O que ocorre 

se os prazos não forem atendidos?; 8) Documentos para a Licença Prévia: Laudo 

Geológico Geotécnico, manifestação da EMDEC - PGT (não ocorre), drenagem e 

terraplanagem, tratando de projetos executivos que somente serão elaborados para a 

Licença de Instalação, após a aprovação do projeto pela SEMURB; 9) Garantir a 

participação do COMDEMA após os pareceres do ANEXO I e III para evitar o reenvio. 

Em seguida, o representante da PROURBE colocou-se à disposição para participar 

dessa discussão com os técnicos da SVDS. Para tanto, apresenta, na feita, documento 

escrito. Em seguida, Os Srs. Osmar Simionato e Tereza Penteado questionaram a 

respeito dos taludes em movimentação de terra/terraplenagem na APA, sugerindo que o 

Decreto determinasse que os mesmos fossem feitos em cortes transversais e 

longitudinais. O segundo bloco de perguntas teve início com o questionamento do Sr. 

João Gianini fez uma pergunta sobre suporte geológico. O Vereador Rossini falou sobre 

o questionamento do Sr. Pimentel sobre a necessidade de atendê-lo frente a fragilidade 
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de artigos do Decreto. Os Srs. João Gianini e João Verde questionaram sobre a 

responsabilidade técnica de movimentação de terra e de projetos nos casos em que é 

um arquiteto e não engenheiro que protocola o projeto n SVDS. O conselheiro do 

COMDEMA questionou o artigo 91 do Decreto afirmando que são contrários a “consulta 

posterior” do COMDEMA, sendo que a concessão de todos os tipos de licenciamento 

relacionados neste item, deverá se dar apenas após consulta ao COMDEMA. Solicitou 

ainda explicações sobre o licenciamento ambiental simplificado onde o corte de até 5 

(cinco) árvores não fora pactuado com o COMDEMA, sendo somente uma indicação 

dos técnicos da SVDS. Sr. João Verde perguntou sobre a necessidade de licenciamento 

para corte de leucena. A Engenheira Juçara André da SVDS prestou esclarecimentos 

sobre os critérios de compensação por corte de espécies invasoras. Em seguida, os Srs. 

Aparecido e Aline, representantes de Sousas questionaram sobre quais benefícios o 

Decreto traria para as construções de interesse social, especialmente para as pessoas 

de baixa renda em Sousas. A Sra. Andrea respondeu que há um Capítulo específico 

que trata do Licenciamento de moradias de interesse social e que tem uma técnica da 

SVDS participa todas as reuniões da Secretaria da Habitação e que esse tema é de 

interesse para a SVDS. O Dr. Taki esclareceu que há um compromisso entre a 

Secretaria da Habitação e Câmara Municipal em se discutir amplamente o PL 

Complementar de que trata o assunto, que fora encaminhado à Câmara Municipal de 

Campinas e que será um marco legal que facilitará e agilizará a regularização desses 

empreendimentos. Todos os questionamentos foram respondidos pela SVDS. Os temas 

abordados serão posteriormente discutidos em reunião com o corpo técnico específico 

da SVDS. Face ao horário e ausência de inscrições, a Sra. Andrea convidou o Sr. 

Secretário da SVDS para encerrar a audiência. Informou que nos próximos 10 (dez) dias 

a SVDS estará à disposição recebendo as contribuições que na sua totalidade serão 

avaliadas pelos técnicos da SVDS, sistematizadas, respondidas e publicadas no D.O.M 

antes da promulgação pelo Prefeito Municipal. Em seguida a Sra. Andrea Struchel deu 

por encerrada a Audiência. A ata foi por mim Janete Navarro regularmente redigida, a 

qual após aprovada será publicada no D.O.M. 

Campinas, 07 de março de 2014 
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4.2. Lista de Presença 

 

Na lista de presença abaixo, omitimos os e-mail e contatos telefônicos dos 

presentes, a fim de garantir o direito de privacidade dos mesmos. 
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4.3. Manifestações escritas (Filipetas) 

 

Questionamento 1 

 

 

 



31 
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Questionamento 2 

 

 

 

 

Questionamento 3 
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Questionamento 4 

 

 

Questionamento 5 
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Prezado Senhor 

Com o intuito de colaborar para o aperfeiçoamento da legislação ambiental do 

município, o Grupo Pro Urbe de Campinas (GPU) encaminha as considerações anexas. 

O GPU também coloca-se à disposição para dar continuidade ao debate em 

novos encontros, uma vez que, conforme consta deste ofício, o tema é relevante e complexo 

e não pode ser discutido em sua totalidade em apenas uma audiência. 

 

Atenciosamente 

 

Augusto de Barros Pimentel 

Presidente do Grupo Pro Urbe de Campinas 

 

Ao Exmo. Sr Rogério Menezes 

D.D. Secretário do Verde e do Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas 

 

Sobre o decreto objeto da presente audiência pública, o Grupo Pro Urbe de 

Campinas (GPU) julga serem pertinentes algumas considerações: 

 O texto está bastante completo e reflete o cuidado do governo municipal e, mais 

especificamente, da Secretaria do Verde e do Desenvolvimento Sustentável com a 

proteção ambiental do município 

 

 No entanto, como o Decreto abrange todos os procedimentos da alçada da referida 

Secretaria, tornou-se um texto complexo, de difícil entendimento e consulta 

 

 Acreditamos que essa dificuldade será sentida tanto por parte dos interessados em 

respeitar as exigências legais - como os arquitetos, engenheiros, construtores e 

outros profissionais do setor imobiliário - como pelos técnicos da Prefeitura 

encarregados de aplicar as disposições contidas no Decreto 
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 É fundamental considerar, ainda, que o importante para o público é saber, de modo 

fácil e rápido, se determinado empreendimento pode ou não ser realizado, sem 

depender de estudos específicos, pareceres de comissões ou avaliações de 

funcionários 

 

 Neste aspecto, nem a lei, nem o decreto deixam claro o que é permitido e o que é 

vedado. Como o Pro Urbe tem reiteradamente apontado, a adoção desse tipo de 

procedimento torna o resultado da análise imprevisível e subjetivo. Na melhor das 

hipóteses, o resultado é lentidão no processo e, na pior, a criação de espaço para 

corrupção, favorecimento e injustiça 

 

 Finalmente, temos a firme opinião de que não há condições de que o debate de um 

decreto como o presente, extenso e detalhado, se esgote apenas em uma audiência 

pública. Sendo assim, sugerimos que seja criada uma comissão para a contínua 

discussão do texto. Essa comissão seria composta por técnicos municipais e por 

profissionais da iniciativa privada para, em conjunto e permanentemente, trabalhar o 

aperfeiçoamento da legislação ambiental. 

 

 

Augusto de Barros Pimentel  

Presidente do Grupo Pro Urbe de Campinas 
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5. QUADRO SÍNTESE 

ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

01 

 
 

COMDEMA e José 
Furtado (Campinas 

que queremos) 

 
Reunião Ordinária do 

COMDEMA de 
26/02/2014, realizada 
no Salão Vermelho da 

PMC das 14 h as 17h30 
e Audiência Pública de 
07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
 

NT 

 
Inserir o Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV) no texto legal 
(manifestação oral e escrita) 

 
NÃO, neste 
documento 

legal 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), previsto no 
Estatuto da Cidade - Lei Federal nº 10.257/00, embora 
semelhante ao Estudo de Impacto Ambiental (EIA), com 
ele não se confunde. Consiste em instrumento 
urbanístico típicos do contexto urbano, sem grandes 
impactos no ambiente natural. Cabe observar que o EIV 
não substitui o EIA, quando exigido. Mas o EIA, mais 
abrangente, pode englobar ou tornar o EIV dispensável. 
Referido instrumento consta do Plano Diretor de 
campinas (LC 15/06), mas ainda carece de 
regulamentação, por meio de lei municipal específica, 
conforme preconiza o Estatuto da Cidade. 

 
 
 
 

02 

 
 
 
 

COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 
 

Art. 3º 

Acrescer ao final da redação do 
artigo: “inclusive esclarecer 

questões sobre o parecer técnico 
ambiental -            PTA dos 

protocolados, aos conselheiros do 
COMDEMA”. 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
Art. 3º. São atribuições dos Agentes de Licenciamento da 
SVDS aquelas de que trata a Seção II da Lei Complementar 
nº 49, de 20 de dezembro de 2013, inclusive prestar 
esclarecimentos sobre Pareceres Técnicos Ambientais 
(PTAs) emitidos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(COMDEMA) e demais Conselhos de interface com a área 
ambiental. 

 
03 

Marcelo Coluccini, do 
SECOVI 

Audiência Pública de 
07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
Art. 6º, inciso I 

Cita o art. 5º, incisos I, II, III da LC 
49/13, porém não existem estes 

incisos na referida lei. 

 
SIM 

Ocorreu um erro de digitação no dispositivo legal. Será 
corrigido para artigo 4º. 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 

Art. 10, §2º 

 
Além da contagem do tempo de 

transito do protocolado ser 
interrompido, transferir para o 

COMDEMA o tempo para 
apreciação do mesmo para 

elaboração do parecer. 
 

 
 
 
 

NÃO 

O dispositivo trata de complementação de 
documentação e/ou esclarecimentos por parte do 
interessado no processo de análise do protocolo 
para futura emissão de Parecer Técnico Ambiental 
(PTA). Depois desse procedimento de instrução, o 
protocolo segue com PTA finalizado para a leitura 
comunitária, oportunidade em que o órgão de 
controle social poderá, se for o caso, fazer uso da 
Reunião Técnica Informativa para complementar 
e/ou elucidar algum ponto que entenda pertinente. 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 
 

05 

 
 
 

Marcelo Coluccini, do 
SECOVI 

 
 
 

Audiência Pública de 
07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
 
 
 

Art. 10, §4º 

 
 
 

Exigência de outros documentos não 
previstos no Decreto, o que traz 
insegurança ao empreendedor. 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE RETIRADA DO §4º, SEU 
REDIMENSIONAMENTO PARA O FINAL DO 
DECRETO (TITULO III) E RETIRADA DE DISPOSIÇÕES 
SIMILARES NO DECRETO. 
“Art. __ A SVDS poderá em casos excepcionais e 
em pedido fundamentado, com apreciação de 
Junta Técnico-Administrativa e decisão final do 
Secretário da Pasta, exigir outros estudos, 
projetos e documentos necessários à instrução do 
processo de licenciamento ambiental, no prazo a 
ser estabelecido pelo setor técnico competente, 
levando-se em conta a complexidade do 
documento ou informação a ser apresentado pelo 
interessado, bem como o prazo de análise 
estipulados por outros órgãos públicos de 
interface na análise ambiental da edificação, 
empreendimento ou atividade. 
Parágrafo Único A Junta Técnico-Administrativa de 
que trata o caput será composta por 5 servidores 
de carreira, sendo um representante de cada uma 
das três Diretorias da SVDS, um representante da 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e 
presidida pela Supervisão Departamental da 
SVDS.” 

 
 
 

06 

 
 
 

Daniel Prenda 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 

Art. 11 

 
Licenciamento simplificado em edifício 

existente sem incremento de área 
construída. 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO ARTIGO: 
“Art. 11. A Licença Ambiental Prévia (LP) será 
expedida concomitantemente com a Licença 
Ambiental de Instalação (LI) para as edificações e 
empreendimentos elencados no Anexo I, nos 
casos de: I - regularização ambiental; II - 
licenciamento ambiental simplificado.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

07 

 
 

ROGÉRIO MENEZES E 
EQUIPE 

 
 

Reunião de Diretoria de 
24/02/2014 

 
 

Art. 13 e art. 
46, §4º 

Especificar de forma detalhada os 
tipos e número de indivíduos 
arbóreos para a expedição de 

licenças concomitantes do Anexo IV. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO: 
“Parágrafo Único. Quando o licenciamento para as atividades 
e serviços elencados no Anexo IV envolverem edificações, 
movimentações de terra, supressão de vegetação, cortes de 
árvores isoladas nativas em qualquer número ou exóticas em 
número maior do que 5 (cinco) exemplares, e intervenções em 
Área de Preservação Permanente (APP), a Licença Ambiental 
Prévia (LP) deverá ser expedida em separado da Licença 
Ambiental de Instalação (LI).” 
O parágrafo §4º do artigo 46 será retirado, uma vez que as 
análises dos anexos II e III se dão de forma concomitante. 

 
 

08 

 
 

ROGÉRIO MENEZES E 
EQUIPE 

 
 

Reunião de Diretoria de 
24/02/2014 

 
 

Art. 15 

O termo inviável ambientalmente é 
muito vago, demandando maior 

objetivação, em conformidade com o 
artigo 6º, VIII da LC 49/2013. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO ARTIGO: 
“Art. 15. Nos processos de licenciamento ambiental em que 
houver evidências de que os futuros impactos não serão 
mitigados a ponto de evitar os riscos ambientais, se o projeto 
for inviável ambientalmente, mediante parecer técnico da 
SVDS, por apresentar conflito com a legislação vigente e 
requisitos técnicos da SVDS, a solicitação será indeferida e 
arquivada.” 
Outros dispositivos com a mesma lógica foram adaptados, 
com destaque ao relacionado a Autorização Ambiental. 

 
 
 
 
 
 

09 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 
 
 
 

Art. 16 

 
 
 

Redução do prazo de validade da 
Licença Ambiental Prévia (LP) para 

desejável 3 (três) anos, máximo 
4(quatro) anos. 

 

 
 
 
 
 
 

NÃO 
 

O art. 16 prevê que a Licença Ambiental Prévia (LP) expedida 
pela SVDS terá prazo de validade de 2 (dois) anos a 5 (cinco) 
anos. Em seu §1º complementa que a SVDS estabelecerá os 
prazos de validade de cada tipo de licença, levando em 
consideração o porte, o potencial poluidor e a natureza do 
empreendimento ou atividade. 
Nessa linha, seguem-se os parâmetros da Legislação ambiental 
nacional, qual seja, art. 18, I da Resolução CONAMA 237/97. 
Certamente que, a depender o caso, a LP terá prazo de 2 anos, 
conforme complexidade da obra, empreendimento ou 
atividade, sendo que o COMDEMA ou Conselho Municipal 
afim, poderá apreciar referido item em sua manifestação. 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 

10 

 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 

Art. 22 

Deverá haver um filtro no sistema 
que separe estas ocorrências, 
cadastre e relacione em listagem 
para informação do Comdema. Na 
hipótese de entrada de nova 
solicitação por parte dos mesmos 
proponentes o sistema “acenderá” 
sinal de alerta. 

 
 
 
SIM, no 

LAO 

Quando se tratar de situações em que há débito ambiental por 
descumprimento das exigências da Licença Ambiental 
anterior, não cumprimento de TAC, bem como se houver 
evidências de que os impactos causados pela obra, atividade 
ou serviço não serão mitigados, no sistema informatizado 
(Licenciamento Ambiental ON LINE – LAO), poderá haver 
mecanismo de filtro, controle e sinalização. 

 
 
 

11 

 
 
 

ROGÉRIO E EQUIPE 

 
 
 

Reunião de Diretoria de 
24/02/2014 

 
 
 

Art. 22 
Eliminar subjetivismo da redação do 

artigo. 

 
 
 
SIM, no 

LAO 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“Art. 22. Não será expedida a Licença Ambiental de Instalação 
(LI) enquanto não forem cumpridas todas as exigências 
constantes da Licença Ambiental Prévia (LP), ou se não estiver 
demonstrado os impactos causados pela obra, atividade ou 
serviço serão mitigados, conforme exigência dos Termos de 
Referência da SVDS.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 
 
 
 

12 

 
 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 
 
 
 

Art. 23 

 
Sugere a validade no máximo de 3/4 
anos, pois em 6 anos as condições 

ambientais e urbanísticas se alterem 
substancialmente, comprometendo o 

PTA feito. 
§ 1º... idem acima. 

§ 2º... “deveria ser cancelada” e não 
“está sujeita a cancelamento”. 

 
 
 
 
 
 

PARCIAL 
 

O art. 23 prevê que o prazo de validade da Licença 
de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de instalação do 
empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 6 (seis) anos. 
§1º Nos casos de empreendimentos constantes no 
artigo 4º, incisos I e III da Lei Complementar nº 49, 
de 20 de dezembro de 2013 e do Anexo I deste 
Decreto Regulamentador, a Licença Ambiental de 
Instalação poderá ter prazo compatível com o 
prazo do Alvará de Execução expedido pela 
SEMURB, não podendo ser superior a 6 (seis) 
anos. 
Nessa linha, seguem-se os parâmetros da 
Legislação ambiental nacional, qual seja, art. 18, II  
da Resolução CONAMA 237/97. 
SUGESTÃO DE REDAÇÃO PARA O §2º: 
§2º A Licença Ambiental de Instalação (LI) será 
cancelada, caso a implantação do 
empreendimento ou atividade não seja iniciada 
dentro do prazo de sua validade. 

 
 
 

13 

 
 
 

Daniel Prenda 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 

Art. 24 

Para casos em que a Licença 
Ambiental de Instalação vencida não 

inviabiliza a obra devido a 
continuidade da mesma em vista da 

regular emissão do Alvará de 
Execução 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO ARTIGO: 
“Art. 25. Os requerimentos de Licença Ambiental 
de Operação (LO) deverão ser protocolizados no 
prazo de validade da Licença Ambiental de 
Instalação (LI) ou do Alvará de Execução 
correspondente, respeitado o prazo limite de 6 
(seis) anos, com toda a documentação pertinente 
e regras estabelecidas neste Decreto 
Regulamentador, sob pena de arquivamento da 
solicitação.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 
 
 

14 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 26 
 

O Artigo 26 dispõe acerca dos 
requisitos para emissão da Licença 

Ambiental de Operação (LO), requer-
se a exclusão do inciso II tendo em 

vista que o TAC já possui as cláusulas 
necessárias para o atendimento às 

exigências de licenciamento. 

 
 
 
 
 

PARCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não é possível excluir o Inciso II, uma vez que um TAC é 
firmado quando se necessita reparar/compensar alguma 
irregularidade ambiental cometida durante a fase de obras, 
e poderá o interessado solicitar prorrogação dos prazos do 
TAC, desde que devidamente justificado. Vale lembrar que 
o Decreto é abrangente a todos os tipos de obras, 
empreendimentos e atividades licenciáveis pela SVDS, 
podendo haver, inclusive, licenciamento de obras de 
infraestrutura por empresas privadas, de forma que o art. 
26 se aplica a todos os possíveis empreendimentos 
passíveis de licenciamento. Deve-se considerar ainda que a 
SANASA não possui histórico significativo de casos em que 
necessitou firmar TAC com o Município/SVDS. Salienta-se, 
por fim, que nem sempre as cláusulas do TAC serão as 
mesmas da LI, devido às finalidades diferentes dos dois 
documentos ambientais. 
SUGESTÃO DE REDAÇÃO PARA O INCISO II: 
“II - quando forem cumpridas as cláusulas de Termos de 
Ajustamento de Conduta – TAC firmados com a SVDS que 
contemplará as etapas de cumprimento do TAC e sua 
vinculação às Licenças e Autorizações expedidas pela SVDS, 
se houver;” 
Para tanto, será incluído, à titulo de coerência legislativa, 
um parágrafo único no artigo 53, com a seguinte redação: 
“Parágrafo Único. O Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado com a SVDS contemplará as etapas de 
cumprimento do TAC e sua vinculação às Licenças e 
Autorizações Ambientais expedidas pela SVDS, se houver.” 

  



42 
 

ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
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SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

15 

 
Marcelo Coluccini, do 

SECOVI 

 
Audiência Pública de 

07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
 

Art. 26, II 
 

Art. 26: cita que a Licença de 
Operação (LO) somente será emitida 
após o cumprimento do TAC. Como 

fica em relação aos TCAs, cujos 
prazos superam  os de construção do 

empreendimento? 

 
ESCLARECI-

MENTO 

Justamente por esse motivo consta do dispositivo 
apenas TAC e não TCA, que são documentos 
diferenciados. O primeiro tem conotação 
repressiva, diante de um dano ambiental e outro 
natureza preventiva, no processo de licenciamento 
ambiental. 
 

16 
ROGÉRIO MENEZES E 

EQUIPE 
Reunião de Diretoria de 

24/02/2014 
Art. 26, III e IV 

Retirada dos incisos, dado a 
imprecisão e subjetividade. 

SIM 
RETIRADO OS INCISOS III E IV DO ARTIGO 

 
 
 
 
 

17 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/2014, realizada 
na Sala Milton Santos 
da PMC, das 9h as 13 

hs. 

 
 
 
 
 

Art. 27 

 
 
 

Para a Licença de Operação (LO) a 
título precário sugere-se prazo 

máximo 6 (seis)  meses não 
prorrogáveis. 

 
 
 
 
 

SIM 
 
 
 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO PARA O ARTIGO: 
Art. 27. Poderá ser concedida Licença Ambiental de 
Operação (LO), a título precário, para testes, 
previamente à concessão da Licença Ambiental de 
Operação (LO), em caráter excepcional e 
devidamente fundamentado, que será estabelecido 
em razão do período necessário para avaliar a 
eficiência das condições, restrições e medidas de 
controle ambiental impostas ou atividade, não 
podendo exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias. 

 
 
 

18 

 
 
 

ROGÉRIO MENEZES E 
EQUIPE 

 
 

Reunião de Diretoria de 
24/02/2014 

 
 

Art. 28 

Adequação do caput do artigo com 
os prazos para cada situação 

específica. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO PARA O ARTIGO : 
Art. 28. As Licenças Ambientais de Operação (LO) 
expedidas para as atividades e empreendimentos 
constantes do artigo 4º, IV da Lei Complementar 
nº 49, de 20 de dezembro de 2013 e Anexo II 
deste Decreto terão prazo máximo de validade de 
5 (cinco) anos e nos casos do artigo 4º, I, II e III da 
Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 
2013 e Anexo I deste Decreto, terá prazo 
indeterminado. 
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19 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/2014, 

realizada na Sala 
Milton Santos da 

PMC, das 9h as 13 hs. 

 
 
 
 
 

Art. 28, §1º 

 
 
 
 
 

Definir mais detalhadamente os 
parâmetros de “potencial 

poluidor”. 
 

 
 
 
 
 

SIM, em 
outro 

documen
to legal 

O conceito de poluição é abstrato, deixando abertura para 
a determinação da necessidade, ou não, de licenciamento. 
A definição legal do termo poluição é a degradação da 
qualidade ambiental resultante de atividades humanas. O 
termo degradação é traduzido pela legislação como a 
alteração adversa das características do meio ambiente. 
Tais conceitos podem ser extraídos da Política Nacional de 
Meio ambiente, Lei Federal nº 6.938/81, art. 3º, II e III. 
 Considerando que não há como fixar, de forma definitiva, 
as atividades que causam degradação ou mesmo o grau de 
alteração adversa ocasionado, caberá consultar, em nível 
municipal, a deliberação do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente (CONSEMA), legislação municipal e convênios 
firmados com outros entes federativos, para determinar se 
o empreendimento necessita ou não de licenciamento pela 
SVDS. Há, porém, atividades que, conforme a legislação 
vigente, já se sabe que devem ser necessariamente 
licenciadas.Nada obsta que ato normativo próprio possa 
elucidar de forma mais detalhada referidos parâmetros. 

 
 
 
 

20 

 
 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/2014, 

realizada na Sala 
Milton Santos da 

PMC, das 9h as 13 hs. 

 
 
 
 

Art. 29 

Estabelecer um filtro no sistema on 
line para identificação, cadastro, 
listagem e destaque no caso de 
entradas de outros pedidos de 

licenciamento, introduzir 
classificação de falta leve, média e 

grave no relacionamento dos 
infratores. A listagem poderá ser 

acessada pelo Comdema (vale para 
situações I e IV). 

 
 
 
 

SIM, no 
LAO 

Referida demanda se assemelha ao quanto sugerido no artigo 22 
(item 08). Quando se tratar de situações em que há débito 
ambiental por descumprimento das exigências da Licença 
Ambiental anterior, não cumprimento de TAC, bem como se 
houver evidências de que os impactos causados pela obra, 
atividade ou serviço não serão mitigados, no sistema 
informatizado (Licenciamento Ambiental ON LINE – LAO), poderá 
haver mecanismo de filtro, controle e sinalização. 
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21 

 
 
 

SANASA 

 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 

Art. 29, §1º 

Acerca do disposto no Art. 29 § 1º, 
requer-se a exclusão da obrigação 

relacionada às estações elevatórias 
em função do esclarecido para o 

Art. 52. 

 
 
 

PARCIAL 

Vale lembrar que o Decreto é abrangente a todos os 
tipos de obras, empreendimentos e atividades 
licenciáveis pela SVDS, podendo haver, inclusive, 
licenciamento de obras de infraestrutura por 
empresas privadas, de forma que o art. 26 se aplica a 
todos os possíveis empreendimentos passíveis de 
licenciamento. Importante observar que será incluído 
no Decreto medida de celeridade das obras de 
saneamento básico, priorizando-se as análises, 
inclusive com suporte técnico da Coordenadoria 
Setorial de Apoio ao Licenciamento de Obras, 
Atividades e Empreendimentos Municipais, criada 
pela Lei Complementar 59/2014, primando pela 
qualidade, celeridade e eficiência do processo. 

 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
Comissão de Análise 

de Território do 
COMDEMA de 
27/02/2014, 

realizada na Sala 
Milton Santos da 

PMC, das 9h as 13 hs. 

 
 
 
 
 

Art. 30, §3º 

Neste caso o tempo da interrupção 
causada pelo solicitante deveria ser 

transferido para o prazo de 
apreciação do COMDEMA, como já 

sugerido anteriormente. O fato 
deveria gerar cadastro, 

identificação da causa do 
problema, e eventual listagem para 

o COMDEMA. 

 
 
 
 
 

PARCIAL 

Referida demanda se assemelha ao quanto sugerido 
no artigo 10§2º (item 04). NÃO. O dispositivo trata de 
complementação de documentação e/ou 
esclarecimentos por parte do interessado no 
processo de análise do processo para futura emissão 
de Parecer Técnico Ambiental (PTA). Depois desse 
processo de instrução, o processo segue com PTA 
finalizado para a leitura comunitária, oportunidade 
em que o órgão de controle social poderá, se for o 
caso, fazer uso da Reunião Técnica Informativa para 
complementar e/ou elucidar algum ponto que 
entenda pertinente.  SIM. No tocante a listagem e 
transparência do sistema informatizado, já contém 
essas informações e o histórico dos andamentos do 
processo. 
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23 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 
12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 30, §4º 

 
 
 

Sugere-se a inclusão de parágrafo 
único conforme abaixo: 

“Para obras de saneamento não 
cabem exigências 

complementares, em razão da 
essencialidade das mesmas para 

o interesse público e da 
impossibilidade técnica da 

reversão do sistema.” 

 
 
 
 
 

PARCIAL 

O art. 30 tem sido gerado vários questionamentos com relação ao seu 
texto, o que será submetido à revisão para facilitar o entendimento e 
interpretação. No entanto, deverá permanecer a possibilidade de o 
técnico solicitar complementações de documentos, em casos 
excepcionais e desde que devidamente fundamentado, tendo em vista 
que cada caso analisado possui suas particularidades, tanto 
tecnológicas quanto locacionais, e podem ser necessárias informações 
mais detalhadas sobre o empreendimento ou obra. Novamente 
lembramos que o Decreto será instrumento aplicável a todos os 
empreendimentos licenciáveis pela SVDS, de forma que há diversos 
tipos que são mais complexos e menos corriqueiros e que exigem um 
conhecimento mais aprofundado dos impactos ambientais a serem 
causados (ex.: aeroportos, cemitérios, empreendimentos do setor 
elétrico, vias de grande extensão, como os corredores de ônibus, entre 
outros). Nesses casos, não é possível estabelecer uma listagem única e 
inflexível de documentos, porém o corpo técnico deverá ter garantias 
de que serão fornecidas todas as informações necessárias para emissão 
das licenças. Quanto à impossibilidade técnica de reversão do sistema 
mencionada, é de conhecimento da Secretaria que grande parte das 
obras de saneamento tem sua localização escolhida de acordo com as 
condições topográficas do local e disponibilidade de área, o que 
sempre é considerado nas análises de pedidos de licenças da SANASA. 
Sendo assim, serão exceção (e não regra) os casos em que a SVDS 
poderá solicitar a “reversão” ou modificação de algum projeto 
elaborado pela SANASA. Inserimos um mecanismo de agilidade as 
obras desse tipo, dando prioridade na análise. Importante observar que 
será incluído no Decreto medida de celeridade das obras de 
saneamento básico, priorizando-se as análises, inclusive com suporte 
técnico da Coordenadoria Coordenadoria Setorial de Apoio ao 
Licenciamento de Obras, Atividades e Empreendimentos Municipais, 
criada pela Lei Complementar 59/2014, primando pela qualidade, 
celeridade e eficiência do processo. 
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24 

 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/2014, 

realizada na Sala 
Milton Santos da 

PMC, das 9h as 13 hs. 

 
 
 

Art. 31, §4º 

Implicará na inclusão do interessado, 
pessoa física ou jurídica em cadastro 

com a identificação do nível da falta se 
pequena, média ou grave para orientar 
futuras solicitações de licenciamento. 
Esta condição vale também para o não 
cumprimento das condicionantes do 

parecer técnico ambiental – PTA. 

 
 
 
 

SIM, no 
LAO 

Quando se tratar de situações em que há débito ambiental 
por descumprimento das exigências da Licença Ambiental 
anterior, não cumprimento de TAC, bem como se houver 
evidências de que os impactos causados pela obra, 
atividade ou serviço não serão mitigados, no sistema 
informatizado (Licenciamento Ambiental ON LINE – LAO), 
poderá haver mecanismo de filtro, controle e sinalização. 

 
 

25 

 
 

COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 

PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 32 

Atentar para a necessidade de 
proceder a análise dos outros 

licenciamentos em conjunto com 
aquele que está sendo solicitado. 

 

 
SIM 

O sistema (LAO) já contempla a análise simultânea de 
anexos distintos. Em processos físicos, via de regra, são 
disponibilizados os Pareceres Técnicos Ambientiais (PTAs) 
de todos os anexos envolvidos no processo. 

 
 

26 

 
 

Daniel Prenda 

 
 

Via e-mail 

 
 

Art. 33 

Desconexão com os artigos anteriores. 
O Artigo cita a atividade de 

movimentação de terra 
aparentemente fora de contexto ou 

necessita melhoria no texto para 
melhor entendimento 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 33. Para os casos de autorização para movimentação 
de terra, após a finalização da atividade, o técnico 
procederá a vistoria e lavrará auto de inspeção e termo de 
recebimento (TR) para dar cumprimento ao TCA.” 

 
 

27 

 
Rafaela 

Bonfante/José Carlos 
Borges (Suporte 

Geológico) 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 

Art. 38 

 
SUBSEÇÃO V 

Do Exame Técnico Municipal (ETM) 
Acrescentar mais um parágrafo no 
artigo referente à área minerária. 

 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
§ 5º Para o pedido de Exame Técnico Municipal (ETM) para 
atividade minerária, o interessado deverá apresentar: I - 
Certidão de Uso e Ocupação do Solo atualizada em até 180 
dias;  II - CNPJ; III -  Comprovante de propriedade do imóvel 
ou apresentação de anuência, de quem o seja, para 
exploração da substância mineral;  
IV – Procuração; V – Plano de Aproveitamento Econômico 
(PAE) satisfatório. 

 
28 

Marcelo Coluccini, do 
SECOVI 

Audiência Pública de 
07/03/2014, 

realizada no salão 
vermelho da PMC, 
das 17h as 20 hs 

 
Art. 38 

 

Não há previsão de ETM para a 
construção de ETE privada. 

 
ESCLARECI
-MENTO 

O dispositivo vale tanto para o equipamento de 
infraestrutura pública (regra), quanto privada (exceção). 
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29 

 
 
 

Daniel Prenda 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 

Art. 39 

A validade de 6 meses para o ETM já 
está prevista na SMA 22/09 (Artigo 1º, 

parágrafo 2º). Valeria a pena 
especificar somente se for diferente, 
no caso maior. A sugestão é de retirar 

ou conceder prazo maior que 6 meses. 

 
 
 

SIM 

Justamente para se estabelecer uma harmonia com a 
legislação estadual e, de forma clara, proceder ao maior 
numero de informações sobre o licenciamento ambiental 
para o empreendedor, inclusive prazo de documentos 
ambientais emitidos, pode-se conferir um prazo maior, de 
1 ano. 
SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 39. O Exame Técnico Municipal (ETM) expedido pela 
SVDS terá validade de 1 (um) ano.” 

 
 
 

30 

 
 
 

SANASA 

 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 

Art. 42 

Sugere-se a inclusão de parágrafo 
único conforme abaixo: 

“Para obras de saneamento não 
cabem exigências complementares, 

em razão da essencialidade das 
mesmas para o interesse público e da 

impossibilidade técnica da reversão do 
sistema.” 

 
 
 

PARCIAL 

Os documentos listados são mínimos para justificar a emissão de 
Certificado de Dispensa de Licenciamento - CDL, o que afasta a 
possibilidade de serem subtraídos do Decreto. Importante 
observar que será incluído no Decreto medida de celeridade das 
obras de saneamento básico, priorizando-se as análises, inclusive 
com suporte técnico da Coordenadoria Setorial de Apoio ao 
Licenciamento de Obras, Atividades e Empreendimentos 
Municipais, criada pela Lei Complementar 59/2014, primando 
pela qualidade, celeridade e eficiência do processo. 

 
 
 
 
 

31 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 43, §§1º e 
2º 

 
 

Sugere-se a inclusão de parágrafo 
único conforme abaixo: 

“Para obras de saneamento não 
cabem exigências complementares, 

em razão da essencialidade das 
mesmas para o interesse público e da 

impossibilidade técnica da reversão do 
sistema.” 

 
 
 
 
 
 

NÃO 

A resposta é similar a oferecida no artigo 26, uma vez que 
um TAC é firmado quando se necessita reparar/compensar 
alguma irregularidade ambiental cometida durante a fase 
de obras, e poderá o interessado solicitar prorrogação dos 
prazos do TAC, desde que devidamente justificado. Vale 
lembrar que o Decreto é abrangente a todos os tipos de 
obras, empreendimentos e atividades licenciáveis pela 
SVDS, podendo haver, inclusive, licenciamento de obras de 
infraestrutura por empresas privadas, de forma que o art. 
26 se aplica a todos os possíveis empreendimentos 
passíveis de licenciamento. Deve-se considerar ainda que a 
SANASA não possui histórico significativo de casos em que 
necessitou firmar TAC com o Município/SVDS. Salienta-se, 
por fim, que nem sempre as cláusulas do TAC serão as  
mesmas da LI, devido às finalidades diferentes dos dois 
documentos ambientais. 



48 
 

ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIV
O LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

32 

 
 

COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 

das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 44 

 
Pede-se a existência de um cadastro e 

listagem para o COMDEMA. 
 

 
SIM, no LAO 

O relatório emitido pelo LAO já contempla um campo 
informando o tipo de solicitação. Tal relatório é 
semelhante ao que já é entregue atualmente ao 
COMDEMA. 

 
 
 

33 

 
 
 

Daniel Prenda 

 
 
 

Via e-mail 

 
 

Art. 45, §2º 

Faz referência ao inciso I, quando na 
verdade deveria se referir ao Inciso II. 

(Correção) 
Verificar junto a SEMURB, pois quando 

é anexado um lote ao original, o 
resultante poderá ganhar potencial 

construtivo. Neste sentido não haverá 
impedimento urbanístico, porém qual 

será o impedimento ambiental no 
caso? No caso de acréscimo de vazão 
ao sistema de drenagem? sobrecarga 
do viário ? Seria tudo isto já avaliado 

quando da aprovação do loteamento? 

 
 
 

SIM 
 
 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“§2º No caso do inciso II, em havendo anexação de lotes 

a edificação, a mesma não poderá ultrapassar o 

potencial construtivo de um dos lotes originais do 

loteamento, bem como a tipologia original estabelecida 

pela Lei de Uso e Ocupação do Solo.”  

 
 

34 

 
 

Marcelo Coluccini, do 
SECOVI 

 
Audiência Pública de 

07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
 

Art. 45 
 

Licenciamento Simplificado. Ficou 
muito restritivo. LO dos loteamentos 
são emitidas ao mesmo tempo que o 

empreendimento está sendo 
construído. Sugere-se que sejam 

incluídos empreendimentos com até 
20.000 m² de área construída, em 

lotes urbanos, unificados, retificados e 
com toda infraestrutura. 

 
 

NÃO 

A metragem de área construída sugerida não será 
critério de enquadramento dos empreendimentos 
dentro da análise do procedimento simplificado, e sim a 
existência de infraestrutura já consolidada no local, o 
que pode, em alguns casos superar a metragem 
recomendada. 
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35 

Diretoria de 
Planejamento e 

Áreas Verdes 

Reunião de 
Diretoria de 
24/02/2014 

Art. 46, I e 
Anexo I, II 

Compatibilizar a figura do desmembramento 
com o Decreto Municipal nº 17.742, de 22 de 

outubro de 2012 que não permite 
desmembramento de Gleba em lote. 

 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DOS INCISOS I DO ART. 46 E INCISO II DO ANEXO 
I: “Desmembramentos de glebas em até 10 (dez) unidades em áreas 
urbanas, desde que não implique a abertura de novas vias de circulação, 
em consonância com o Decreto 17.742, de 22 de outubro de 2012;” 

 
 
 
 
 

36 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 

Reunião entre 
SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/14, na 
Sala Milton 

Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 
 

Art. 46 

 
 
 

Estes empreendimentos, atividades e obras 
enquadrados no Anexo II deverão passar pelo 

Comdema antes de qualquer tipo de 
licenciamento. 

 
 
 
 
 

ESCLARE
CI-

MENTO 

Trata o artigo 46 de Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) de 
obras de infraestrutura urbana (Anexo II do Decreto). Segundo o art. 44 
do Decreto o LAS é o procedimento administrativo pelo qual a SVDS 
pode emitir licenças ou autorizações ambientais conjunta e 
simultaneamente, estabelecendo as condições, restrições e medidas de 
controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor 
para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 
atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de baixo 
impacto ambiental. Certamente que, após finalizado o Parecer Técnico 
Ambiental (PTA), seguirá para o controle social, nos termos 
estabelecidos no Capítulo II, Seção VI do Decreto Regulamentador.  

 
 
 
 
 

37 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 
12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 46 

Requer-se que o procedimento adotado para 
Licenciamento Ambiental Simplificado 

previsto no Art. 46, seja estendido para as 
seguintes atividades constantes do inciso II do 

Anexo II relacionadas as atividades da 
SANASA, a saber: 1- Estações elevatórias de 
água; 2 – Adutoras e  linhas de recalque de 

água intramunicipais; 3- Interceptores e 
linhas de recalque desde que ligados a 

estação de tratamento de esgoto; 
Requer-se também que seja excluída a 
exigência de licenciamento ambiental, 

inclusive em seu modo simplificado para 
empreendimento denominado subadutora. 

Isso porque, conforme o disposto na 
Deliberação do CONSEMA do dia 22/9/2009 a 

mesma não faz parte do rol de 
empreendimentos sujeitos à impacto 

ambiental local. 

 
 
 
 
 

PARCIAL 

O Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS) destina-se à 
instalação, ampliação e operação de empreendimento ou 
atividades de baixo impacto local. Nesse sentido, o corpo técnico 
da SVDS, baseado no conhecimento prévio de avaliação de 
processos, entende que apenas as atividades listadas no art. 46 se 
enquadram nessa categoria de obras. Além disso, a ausência de 
“subadutoras” na Deliberação CONSEMA n° 33, de 22 de 
setembro de 2009 não afasta a prerrogativa do Município de 
poder ser mais restritivo do que o órgão Estadual na defesa, 
conservação e proteção do meio ambiente no território 
municipal.  
Importante observar que será incluído no Decreto medida de 
celeridade das obras de saneamento básico, priorizando-se as 
análises, inclusive com suporte técnico da Coordenadoria Setorial 
de Apoio ao Licenciamento de Obras, Atividades e 
Empreendimentos Municipais, criada pela Lei Complementar 
59/2014, primando pela qualidade, celeridade e eficiência do 
processo. 
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38 ROGÉRIO MENEZES 
Reunião de Diretoria de 

24/02/2014 
Art. 46, §1º 

Supressão do §1º uma vez que houve 
remanejamento dos critérios do 
Licenciamento Ambiental Simplificado. 

 
SIM 

O parágrafo será retirado. 

 
 
 
 
 

39 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 

das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 
 

Art. 49 

Não poderão ser beneficiados pelo 
licenciamento ambiental simplificado 
os empreendimentos, 
empreendedores, pessoas físicas ou 
jurídicas, cujos titulares ou membros 
constem de cadastro como não 
cumpridores de condicionantes de 
PTA, Termos de Compromisso 
Ambiental - TCA e Termos de Ajuste de 
Conduta – TAC. 
 

 
 
 
 

SIM 

Segundo o art. 49, II, não poderão ser licenciados pelo 
procedimento ambiental simplificado os 
empreendimentos e atividades em fase de regularização 
ambiental. A regularização ambiental é definida na Seção 
III do Capitulo I do Decreto regulamentador, 
oportunidade em que se emite, para a compensação do 
dano ambiental (ainda que presumido) não somente 
sanções administrativas, mas a lavratura de Termos de 
Ajuste de Conduta – TAC, quando cabível. Em hipóteses 
em que não é possível a regularização ambiental, 
ingressa-se com tríplice procedimento de 
responsabilização ambiental, de acordo com o art. 225, 
§3º da Constituição Federal. 

 
 

40 

 
 

Daniel Prenda 

 
 

Via e-mail 

 
 

Art. 49 

 
Excluir do LAS os empreendimentos 
em área que já tenham sido alvo de 
TAC junto ao ministério público ou haja 
alguma infração ambiental 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE INCISO A SER INCLUÍDO NO 
ARTIGO: 
“III - Empreendimentos em que a área se encontra sob 
embargo por infração ambiental ou urbanística ou 
assumiu compromisso ou é alvo de Termo de 
Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público ou é 
objeto de ação judicial”. 
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41 

 
 
 
 
 
 

FJPO 

 
 
 
 
 
 

Ofício nº 

 
 
 
 
 
 

Art. 49 

Sugerimos a substituição da expressão 
“de Proteção Integral” do inciso I por 
“de UC” com o intuito de incluir na 
proibição de adoção do procedimento 
ambiental simplificado as atividades 
que estejam inseridas em Unidades de 
Conservação e respectivas Zonas de 
Amortecimento que comportem 
ambos os usos, a fim de evitar que a 
análise sumária dos pedidos acarrete a 
inobservância de normas específicas 
contidas nas legislações esparsas que, 
nas diversas esferas, tutelam áreas 
específicas, conferindo-lhes 
tratamento mais ou menos 
restritivo1.Quanto ao parágrafo único, 
além da eliminação da distinção pelas 
razões supradescritas, entendemos 
que a expressão "por meio de Plano de 
Manejo" acaba por ignorar a existência 
de Zonas de Amortecimento de UCs 
municipais delimitadas em seu decreto 
de criação (caso do Parque dos 
Jatobás, cujo decreto de criação 
estabeleceu ZA de 30 metros, mas que 
não possui Plano de Manejo), 
concedendo-lhes tratamento 
injustificadamente mais gravoso ao 
fixar-lhes uma ZA de 2 km. 

 
 
 
 
 
 

SIM 

OBJETIVO: Compatibilizar os dispositivos do Decreto com 

a Lei Federal nº 9.985/00 (SNUC) e demais normas 

relativas às Unidades de Conservação. 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO ARTIGO: 

“Art. 49. Não poderão ser licenciados pelo procedimento 
ambiental simplificado os empreendimentos e atividades: 
I – que estejam inseridos em Unidades de Conservação 
(UC) de Uso Sustentável e/ou em zonas de 
amortecimento de UC de Proteção Integral, nos termos 
da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, no território do 
Município, exceto o inciso I do artigo 47 deste Decreto 
Regulamentador; II – em fase de regularização ambiental. 
Parágrafo Único. Em casos onde a UC de Proteção 
Integral não tenha definido a sua zona de amortecimento 
por meio de Plano de Manejo, fica estabelecia uma área 
envoltória de 2 km (dois quilômetros) para a aplicação do 
inciso I deste artigo”. 

  

                                                           
1 Quanto à UC federal ARIE Mata de Santa Genebra, por exemplo, embora a UC seja de Uso Sustentável, há, além de restrições específicas ao uso constantes no 
Instrumento de Doação da área à Municipalidade, sobreposição de afetações nas esferas federal, estadual e municipal). 
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42 

 
 
 
 
 

COMDEMA 

 
 
 
Reunião entre 
SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 
hs. 

 
 

 
 
 

Art. 52 

 
 
Consideramos temerário em termos 
ambientais a emissão automática de 
licenciamento ambiental de qualquer 
tipo, para unidades de reciclagem, 
estações elevatórias de esgotos e 
subestações de energia. Todos esses 
casos deverão passar pelo COMDEMA 
e alguns pela secretaria de saúde – 
vigilância ambiental. 
 

 
 
 
 

 
SIM 

Segundo o art. 52, para a regularização de empreendimentos 
instalados antes da instituição do licenciamento ambiental 
municipalizado, será emitido Certificado de Dispensa de 
Licença (CDL), exceto para os casos abaixo relacionados, para 
os quais serão emitidas concomitantemente Licença Ambiental 
Prévia, de Instalação e Operação, em face da necessidade de 
monitoramento continuado de sua operação: I - Estação 
Elevatória de Esgotos; II - Centro de Reservação e Distribuição 
de Água Tratada; III - Unidades de Reciclagem de Resíduos; IV- 
Unidades de Coleta de Resíduos Não Perigosos; V- Subestações 
de Energia Elétrica.  Referido procedimento não exclui o 
controle social, nos termos estabelecidos no Capítulo II, Seção 
VI do Decreto Regulamentador. tampouco os processos de 
licenciamento ambiental de outras esferas municipais. 
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SANASA 

 
 
 

Ofício de 
12/03/14 

 
 
 

Art. 52 

Uma vez que a SANASA já realizada 
monitoramento das unidades 
existentes e o resultado poderá ser 
disponibilizado para a SMVDS, requer-
se a exclusão dos incisos I e II 
constantes do Art.52. 

 
 
 
PARCIAL 

Reiteramos a resposta ao inciso VI do art. 42. 
No caso da SANASA especificamente, pode-se renovar o 
convênio existente no qual se estabeleça o repasse de 
informações da SANASA para a SVDS a fim de se cumprir a 
exigência técnica, além de especificar processos específicos de 
suporte da Coordenadoria de Apoio ao Licenciamento de Obras, 
Atividades e Empreendimentos Municipais, a fim de garantir 
qualidade e celeridade, além da prioridade das análises de obras 
de saneamento básico; 

 
 
 

44 

 
 
 

SANASA 

 
 
 

Ofício de 
12/03/14 

 
 
 

Art. 53 

O Art. 53 diz respeito à necessidade de 
solicitação de expedição de Licenças 
Prévia, Instalação e Operação, para 
empreendimentos já instalados, neste 
sentido entende-se prescindível para 
as obras de saneamento básico em 
razão da sua regularidade por ocasião 
da implantação das mesmas perante 
os órgãos fiscalizadores de então. 

 
 
 
 

NÃO 

A emissão das licenças, autorizações ou dispensas elencadas 
pelo Decreto se referem apenas aos aspectos ambientais dos 
empreendimentos de que tratam, e não podem ser substituídas 
por autorizações ou documentos emitidos por outro órgão, dada 
a finalidade específica (ex.: DAEE e ANA emitem outorga para 
uso de água, com finalidade hidrológica; SEMURB emite alvará 
de funcionamento, com finalidade urbanística, entre outros). 
Assim, não podemos afirmar que as obras de saneamento 
prescindem de regularização ambiental por já estarem 
regularizadas junto a outros órgãos. 
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45 

 
COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 27/02/14, 
na Sala Milton Santos da 

PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 56 

Implantar um cadastro, emissão de 
relação, implantação de filtro no 

sistema e informação para o 
COMDEMA. 

 
SIM, no 

LAO 

O sistema informatizado já contempla essa sugestão. 
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SANASA 

 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 

Art. 56 
 
 
 
 

Sugere-se a inclusão de parágrafo 
único conforme abaixo: 

“Para obras de saneamento não 
cabem exigências complementares, 

em razão da essencialidade das 
mesmas para o interesse público e da 

impossibilidade técnica da reversão do 
sistema.” 

 
 
 

PARCIA
L 

A resposta é similar a oferecida no artigo 26, uma vez que 
um TAC é firmado quando se necessita reparar/compensar 
alguma irregularidade ambiental cometida durante a fase de 
obras, e poderá o interessado solicitar prorrogação dos 
prazos do TAC, desde que devidamente justificado. Vale 
lembrar que o Decreto é abrangente a todos os tipos de 
obras, empreendimentos e atividades licenciáveis pela 
SVDS, podendo haver, inclusive, licenciamento de obras de 
infraestrutura por empresas privadas, de forma que o art. 26 
se aplica a todos os possíveis empreendimentos passíveis de 
licenciamento. Deve-se considerar ainda que a SANASA não 
possui histórico significativo de casos em que necessitou 
firmar TAC com o Município/SVDS. Salienta-se, por fim, que 
nem sempre as cláusulas do TAC serão as  mesmas da LI, 
devido às finalidades diferentes dos dois documentos 
ambientais. Importante observar que será incluído no 
Decreto medida de celeridade das obras de saneamento 
básico, priorizando-se as análises, inclusive com suporte 
técnico da Coordenadoria Setorial de Apoio ao 
Licenciamento de Obras, Atividades e Empreendimentos 
Municipais, criada pela Lei Complementar 59/2014, 
primando pela qualidade, celeridade e eficiência do 
processo. 
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Secretaria 
Municipal dos 

Direitos da Pessoa 
com Deficiência e 

Mobilidade 
Reduzida 

 

Audiência Pública de 
07/03/2014, realizada no 

salão vermelho da PMC, das 
17h as 20 hs e reunião 

interna de 13/03/2014, com 
Dra. Emmanuelle Alkmin 

Leão, e o Diretor Luiz Gustavo 
Merlo 

 
 

Art. 56 
 

 
Incluir no rol de obrigações de fazer do 

TAC aspectos relacionados à 
acessibilidade. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE NOVO PARÁGRAFO: 
“§7º Os Termos de Ajustamento de Conduta dispostos neste 
artigo podem também contemplar projetos de 
acessibilidade e inclusão para pessoas com deficiência como 
forma de compensação ambiental, mediante oitiva da 
Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
e Mobilidade Reduzida.” 

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
http://www.campinas.sp.gov.br/governo/direitos-pessoa-deficiencia-mobilidate
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48 

ROGÉRIO MENEZES 
E EQUIPE  

 
Reunião de Diretoria de 

24/02/2014 

 
Art. 54 

Estipular a vinculação da assinatura do TAC 
à Licença Ambiental Prévia e Licença 
Ambiental de Instalação e o cumprimento 
do mesmo à emissão da Licença Ambiental 
de Operação (LO) 

 
 

SIM 

Será incluído no artigo nas Seções relacionadas ao termo 
de Ajustamento de Conduta e sua vinculação à emissão 
das Licenças Ambientais. 

 
 

49 

Rafaela 
Bonfante/José 

Carlos 
Borges(Suporte 

Geológico) 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 

Art. 61 

SEÇÃO IV  
Da Licença Específica Municipal para 
Mineração 
Acrescentar o § 5º  
 

 
 
 

SIM 

 “§5º Para emissão da Licença Específica de Mineração 
será elaborado um Parecer Técnico Ambiental (PTA), para 
o qual será gerada uma taxa correspondente ao valor 
determinado no Anexo I, item 2, da Lei Complementar nº 
49, de 20 de dezembro de 2013.” 

 
 
 

50 

 
 
 

COMDEMA 

 
 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 27/02/14, 
na Sala Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 

Art. 63 

Incluir que, qualquer complementação 
ou esclarecimento, além da 
interrupção da contagem do tempo de 
trâmite do protocolado, resultará na 
transferência deste tempo para o prazo 
de apreciação pelo Comdema. É 
entendido que a retomada do tempo 
se dará desde que o “comunique-se”, 
seja atendido. 

 
 
 
 

NÃO 

Referida demanda se assemelha ao quanto sugerido no 
artigo 10§2º (item 03) e art. 30, §3º (item 10). O 
dispositivo trata de complementação de documentação 
e/ou esclarecimentos por parte do interessado no 
processo de análise do processo para futura emissão de 
Parecer Técnico Ambiental (PTA). Depois desse processo 
de instrução, o processo segue com PTA finalizado para a 
leitura comunitária, oportunidade em que o órgão de 
controle social poderá, se for o caso, fazer uso da Reunião 
Técnica Informativa para complementar e/ou elucidar 
algum ponto que entenda pertinente. 
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COMDEMA 

 
 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 27/02/14, 
na Sala Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 

Art. 64, VIII e 
IX 

 
 
Definir prazo para recurso. Esclarecer 
se no caso de recurso ser acatado se o 
protocolo volta para apreciação do 
COMDEMA, e nesse caso o prazo 
deverá ser acrescido. 
 

 
 
 
 

NÃO 
 

O art. 64 trata das etapas do procedimento de 
licenciamento ambiental. 
No inciso VIII, estabelece o comunicado ao interessado do 
parecer exarado pelo controle social, para eventual 
recurso, quando desfavorável ou favorável com 
condicionantes. No Decreto Regulamentador há um prazo 
geral para ingressar com qualquer recurso, previsto no 
Título VI, artigo 162 (20 dias). 
Após, com ou sem recurso do interessado, há emissão de 
Parecer Técnico Ambiental (PTA) conclusivo, levando-se 
em consideração a manifestação do controle social, 
eventual recurso do interessado e, quando couber, 
parecer jurídico, seguido do deferimento ou 
indeferimento do pedido de licença dando-se a devida 
publicidade e final emissão dos documentos ambientais 
pertinentes. 
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52 

 
 
 
 

FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Art. 64 

A natureza das manifestações do 
COMDEMA e dos Órgãos Gestores de 
Unidades de Conservação é 
substancialmente distinta: enquanto 
aquele é ouvido durante o processo 
de licenciamento, estes precisam, por 
determinação do art. 36, § 3º da Lei 
nº 9.985/2000, autorizar o 
licenciamento ambiental, emitindo 
ALA - Autorização para o 
Licenciamento Ambiental (cf., a esse 
respeito, as INs ICMBio nº 04 e 
05/2009). Por isso, tais manifestações 
devem seguir trâmites diferentes, 
sendo mais adequado tratá-las em 
separado. 
 
 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 64. O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá as seguintes 
etapas:  
I – Requerimento do interessado;  
II – Definição do órgão ambiental competente,  
III - Análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a 
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;  
IV - Solicitação de esclarecimentos e complementações em decorrência da 
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados;  
V – Autorização do Órgão e/ou Conselho Gestor da Unidade de Conservação, 
quando se tratar de empreendimentos em seus limites territoriais ou 
respectiva zona de amortecimento, ou que causem impacto à UC;  
VI - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 
estabelecida neste Decreto Regulamentador;  
VII – Elaboração do Parecer Técnico Ambiental (PTA);  
VIII - Oitiva do COMDEMA; 
IX - Comunicado ao interessado do parecer exarado pelo controle social, para 
eventual recurso, quando desfavorável ou favorável com condicionantes;  
X - Emissão de Parecer Técnico Ambiental (PTA) conclusivo, levando-se em 
consideração a manifestação do controle social, eventual recurso do 
interessado e, quando couber, parecer jurídico;  
XI - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença dando-se a devida 
publicidade.  
XII - Emissão dos documentos ambientais indicados no artigo 6º da Lei 
Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 2013. 
Parágrafo único. No ato da distribuição, o técnico da SVDS ao qual os autos 
forem conclusos deverá, preliminarmente, observar a inserção do 
empreendimento em Unidade de Conservação ou Zona de Amortecimento, 
bem tombado ou área envoltória correspondente ou outra afetação que exija 
manifestação de órgãos externos, aos quais o pedido será remetido, 
simultaneamente, para a prévia manifestação competente.” 
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FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Art. 65 

 
Mais uma vez, é preciso diferenciar a 
natureza das manifestações do 
COMDEMA e a dos Órgãos Gestores de 
Unidades de Conservação. 

 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
 “Art. 65. A SVDS poderá solicitar esclarecimentos e 
complementações de elementos ou documentos, 
decorrentes das análises do processo, de audiências 
públicas, autorização dos Órgãos e/ou Conselhos 
Gestores das Unidades de Conservação ou oitiva do 
COMDEMA e, quando couber, podendo haver 
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e 
complementações não tenham sido satisfatórios, por 
meio de “Comunique-se” em Diário Oficial do 
Município e e-mail para o interessado;” 
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FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Art. 67 

Na mesma esteira de diferenciação de 
tratamento, entendemos que o 
momento mais apropriado para a 
coleta de Autorização dos Órgãos 
Gestores de Unidades de Conservação 
é no momento anterior à elaboração 
do PTA, já que fornecerá elementos 
para embasá-lo. Ademais, a natureza 
da Manifestação dos Órgãos gestores 
não é de exercício do controle social, 
já que na maioria dos casos será 
emitida por outros órgãos e agentes 
públicos como exercício de um poder-
dever, e não de uma faculdade. Por 
isso, sugerimos que a redação se refira 
exclusivamente ao COMDEMA, 
excluindo do dispositivo a menção aos 
órgãos gestores de UCs. 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 67. Após a finalização do Parecer Técnico 
Ambiental (PTA), o processo será remetido à 
Secretaria Executiva do COMDEMA e/ou Conselhos 
das Unidades de Conservação para o exercício do 
controle social, nos termos da Seção VI deste 
Capítulo.” 
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FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Seção VI 
 

Na seção VI, as manifestações do 
COMDEMA e dos órgãos e/ou 
Conselhos gestores de UCs está 
tratada indistintamente na 
mesma seção. Como devem se 
submeter a trâmites diferentes, 
sugerimos, previamente à Seção 
que trata do COMDEMA seja 
incluída uma outra Seção, 
destinada exclusivamente às 
Autorizações para o 
Licenciamento Ambiental (ALA) 
que deverão ser emitidas pelos 
órgãos gestores de UCs, 
conforme sugestão a seguir. 
A seção supra estabelece a 
obrigatoriedade de Autorização 
dos órgãos gestores de UCs nos 
licenciamentos ambientais 
referentes a atividades 
circunscritos na ZA ou que 
possam causar impacto à UC, 
distingue a Autorização Direta 
(AD) da Autorização para o 
Licenciamento Ambiental (ALA) 
para a ARIE Mata de Santa 
Genebra e seus trâmites na 
forma das INs ICMBio n. 04 e 
05/2009. 
Com isso, a inclusão da Seção 
proposta se destina a adequar os 
trâmites às UCs não municipais, 
reconhecendo a existência de 
legislação extravagante em 

 
 
 

SIM 

Será reformulada a Seção VI, que será renumerada para Seção VII, bem como 
retirada a terminologia “Órgãos Gestores de Unidades de Conservação, a fim de 
preservar o procedimento do Congeapa e eventuais Conselhos Municipais que 
forem criados e demandarem oitiva, para que o procedimento de torne único e 
o processo tenha a qualidade de análises desejada. Reelaboraremos uma nova 
Seção VI, conforme proposta da FJPO para internalizar os procedimentos 
relativos àquela Unidade de Conservação. 
SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DE SEÇÃO: 
SEÇÃO __ – Da Autorização dos Órgãos Gestores de Unidades de Conservação 

Art.__ A SVDS encaminhará aos Órgãos Gestores das Unidades de Conservação 

todos os pedidos de licenciamento ambiental relativos a empreendimentos 

circunscritos na respectiva Zona de Amortecimento ou que possam causar 

impacto à UC, estando a emissão das licenças ambientais condicionada à 

autorização a que se referem o art. 36, §3º da Lei nº 9.985/2000 e o art. 2º da 

Portaria Conjunta nº 01/2012.  

§1º Os pedidos de Autorização para Licenciamento Ambiental (ALA) localizados 

na Zona de Amortecimento da UC federal ARIE Mata de Santa Genebra deverão 

ser instruídos com os seguintes documentos: 

I – requerimento, disponibilizado em formulário próprio, devidamente 

preenchido;  

II – cópia integral dos estudos ambientais exigidos para o licenciamento 

ambiental; 

III – comprovante de recolhimento de custas. 

§2º Ainda que não sujeitos a licenciamento ambiental, os empreendimentos 

situados na Zona de Amortecimento da UC federal ARIE Mata de Santa Genebra 

dependerão de aprovação do respectivo órgão gestor, por meio de Autorização 

Direta (AD), mediante a remessa do pedido, pelo órgão administrativo 

competente, acompanhada dos seguintes documentos: 

I – descrição detalhada, com mapas ou croquis e localização; 

II - cronograma de atividades; 
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outras esferas que disciplina o 
modo como os órgãos gestores 
das UCs se manifestarão (caso 
das INs n. 04 e 05/2009 do 
ICMBio), pelas quais os 
respectivos órgãos gestores 
deverão se pautar. 
Pede-se alterar a Seção VI para a 
indicada e a Seção da 
Participação do COMDEMA seja 
renumerada para a Seção VII e 
retirada as terminologias “e 
Conselhos e Órgãos Gestores das 
Unidades de Conservação.”. 

III - expectativa de duração; 

IV - dimensionamento do projeto ou atividade; 

V - propostas para mitigação dos potenciais impactos à unidade de conservação; 

VI - apresentação de documentação que se fizer necessária visando atender 

legislação específica. 

Art. ___. Inexistindo disposição normativa específica na esfera competente, o 

Órgão Gestor deverá se manifestar no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

efetiva disponibilização dos autos, não podendo a análise do pedido de 

licenciamento prosseguir sem a manifestação respectiva.  

§1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante 

a elaboração de estudos ambientais complementares ou preparação de 

esclarecimentos pelo responsável pela atividade ou empreendimento, dando-se 

ciência da suspensão ao órgão licenciador. 

§ 2º O responsável pela atividade ou empreendimento deverá atender à 

solicitação de esclarecimentos ou complementações formulada pelo Órgão 

Gestor dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da 

respectiva notificação. 

§ 3º O prazo estipulado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado, desde que 

devidamente justificado. 

§ 4º A inobservância do prazo fixado no caput não enseja, de forma tácita, a 

concessão da Autorização para o Licenciamento Ambiental (ALA), nem implica a 

nulidade de qualquer ato do procedimento. 

Art. ___. O não cumprimento do prazo estipulado nos §§ 2º e 3º do artigo 

anterior sujeita o responsável pela atividade ou empreendimento ao 

arquivamento de sua solicitação de autorização. 

§1º O arquivamento do processo de autorização não impede a apresentação de 

novo requerimento, que deverá obedecer aos procedimentos estabelecidos 

neste decreto, mediante novo pagamento de custo de análise. 

§2º Na apresentação de novo requerimento, alterações de projeto ensejam a 

realização e a apresentação de novos estudos. 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 

56 

 
 
 

COMDEMA 

 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 

das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 

Art. 69 

 
 
Definir prazo para recurso. Esclarecer 
se no caso de recurso ser acatado se o 
protocolo volta para apreciação do 
COMDEMA, e nesse caso o prazo 
deverá ser acrescido. 
 

 
 
 

PARCIAL 

Referida demanda se assemelha ao quanto 
sugerido no artigo 10§2º (item 03), art. 30, §3º 
(item 10) e art. 63 (item 18). 
NÃO. O dispositivo trata de complementação de 
documentação e/ou esclarecimentos por parte 
do interessado no processo de análise do 
processo para futura emissão de Parecer Técnico 
Ambiental (PTA). Depois desse processo de 
instrução, o processo segue com PTA finalizado 
para a leitura comunitária, oportunidade em que 
o órgão de controle social poderá, se for o caso, 
fazer uso da Reunião Técnica Informativa para 
complementar e/ou elucidar algum ponto que 
entenda pertinente.  
SIM. No tocante a listagem e transparência do 
sistema informatizado, certamente poderá o 
programa contemplar referida demanda. 

 
 
 
 
 

57 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 69 

Sugere-se a inclusão de parágrafo 
único conforme abaixo: 
 “Para obras de saneamento não 
cabem exigências complementares, 
em razão da essencialidade das 
mesmas para o interesse público e da 
impossibilidade técnica da reversão do 
sistema.” 

 
 
 
 

ESCLARECIMEN
-TO 

O procedimento de publicação de comunique-se 
não pode ser excluído do Decreto, uma vez que 
visa dar publicidade e transparência aos atos 
públicos, nos termos do artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988. Por fim, vale 
ressaltar que a essencialidade de uma obra, seja 
de caráter ambiental, social e/ou econômica, 
não pode causar mais danos ao meio ambiente 
do que a obra/empreendimento/atividade 
pretende preservar. 

 
 

58 

 
 

Daniel Prenda 

 
 

Via e-mail 

 
 

Art. 69, §1º 

Acredito que seja interessante copiar 
no email o interessado, o proprietário 
e a consultoria ambiental, visto que 
em muitos casos são pessoas ou 
instituições distintas. 

 
 
 

SIM 

SUGESTAO DE NOVA REDAÇÃO DO PARÁGRAFO: 
“§1º A notificação do comunicado procederá por 
meio de publicação no Diário Oficial do 
Município, com cópia do teor da publicação 
encaminhada via e-mail para o interessado e/ou 
proprietário e a consultoria ambiental, quando 
houver.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
59 

 
Daniel Prenda 

 
Via e-mail 

 
Art. 69, §2º 

Prorrogar o prazo automaticamente 
conforme tem sido feito atualmente ou 
conceder desde o início o prazo de 60 dias 
corridos.  

NÃO 

O processo de licenciamento é iniciado com o 
pedido e impulsionado com as nossas 
manifestações e complementações do 
interessado que, pela nova normativa e pelo 
sistema informatizado vai ter maior controle do 
seus trâmites, o que não impede de pedir 
prorrogação de prazo, quando couber, ou 
simplesmente desistir do processo se o não fizer. 
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COMDEMA 

 
 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 

27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 

das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 

Art. 72 

 
 
Especificar que é “impacto mais 
significativo”. 

 
 

SIM, em 
outro 

documen
to legal 

 
 
 

O art. 72 trata da publicidade do processo de 
licenciamento ambiental, sendo que em 
empreendimentos de “impacto significativo” poderá ser 
exigida a publicação em jornal periódico local de grande 
circulação, nos 15 (quinze) dias subsequentes à data do 
requerimento ou concessão da licença, observando os 
critérios e modelos estabelecidos pela SVDS. Assim 
como o conceito de poluição e degradação, esse 
também é um termo aberto ou abstrato que pode ser 
especificado por meio de ato normativo próprio. 

 
 

61 

Diretoria de 
Licenciamento 

Ambiental - SVDS 

Reunião de 
Departamento de 

18/03/2014. 

 
Art. 72 

Compatibilizar a publicidade do 
empreendedor com a promovida pela SVDS 
no Diário Oficial do Município. 

 
SIM 

As publicações em Diário Oficial do Município pela SVDS 
cumprem a terminação de publicidade e transparência 
dos atos relacionados à gestão pública. As publicações a 
serem efetuadas pelo empreendedor seguem o norte 
estabelecido pela Resolução CONAMA nº 06/86. 
SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“Parágrafo Único. Correrão por conta do interessado 
todas as despesas e custos referentes à publicidade dos 
pedidos de licenciamento ambiental, exceto a 
publicação no Diário Oficial do Município de Campinas, 
promovida pela SVDS.” 

 
 
 
 
 

62 

 
 
 
 
 

SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 12/03/14 

 
 
 
 
 

Art. 72 

O art. 72 dispõe que para empreendimentos de 
impacto significativo poderá ser exigida 
publicação em jornal periódico. Entretanto, uma 
vez considerado que a SANASA, na qualidade de 
ente integrante a Administração Pública de 
forma indireta, está sujeita ao princípio da 
publicidade institucional, entende-se 
conveniente a inclusão de um parágrafo 
específico para obras públicas. 

 
 
 
 
 

SIM 

Poderá ser incluído o parágrafo sugerido, no 
entanto, o artigo mencionado diz respeito a obras 
de impacto mais relevante, o que, no caso da 
SANASA, não possui histórico recente. 
SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“§ 2º: Nos casos de obras públicas, considera-se a 
devida publicidade a publicação no Diário Oficial 
do Município para os fins de cumprimento do 
parágrafo anterior.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

63 

 
Marcelo Coluccini, do 

SECOVI 

 
Audiência Pública de 

07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
Art. 73 

 

Prazos. A Licença Prévia tem mais ou 
menos 160 dias, considerando 60 dias 
úteis, para a análise do Anexo I, mas 60 
do Anexo III e 40 dias com o COMDEMA. 
Quase 200 dias corridos. Muito longo. 
Não foram contemplados casos 
especiais para o Programa Minha Casa 
Minha Vida. O que ocorre se os prazos 
não forem atendidos? 

 
 

ESCLARECI-
MENTO 

As análises dos diversos Anexos para o mesmo 
empreendimento se darão de forma 
concomitante no sistema informatizado – 
Licenciamento Ambiental ON LINE. O 
Programa Minha Casa Minha Vida já possui 
disciplinamento próprio que confere 
prioridade nas análises. 

 
 
 
 

64 

 
 
 
 

FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Art. 73 
 

Incluir novo parágrafo ao artigo. A 
sugestão tem o fim de conferir 
celeridade ao trâmite dos 
licenciamentos sem comprometer a 
prévia manifestação dos órgãos 
externos e os prazos estipulados para a 
SVDS. Nesse sentido, a análise desses 
órgãos previamente à elaboração do 
PTA permitirá que eventual 
indeferimento em razão de pronúncia 
externa se dê na primeira etapa de 
apreciação do pedido. Além disso, 
quando da elaboração do PTA, o técnico 
da SVDS já terá à sua disposição as 
condicionantes e observações 
estabelecidas pelos órgãos externos cuja 
manifestação é obrigatória, facilitando a 
sistematização do parecer. 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO COM ADAPTAÇÔES: 
“§ 3º A remessa simultânea de que trata o art. 
64, parágrafo único deste Decreto suspenderá 
a fluência dos prazos descritos neste artigo, 
devendo os órgãos externos se manifestar no 
prazo comum de 30 (trinta) dias, salvo 
disposição normativa específica relacionada à 
Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) 
Mata Santa Genebra.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 

65 

 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 

Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 75 

 
Definir prazo para recurso. Esclarecer se 
no caso de recurso ser acatado se o 
protocolo volta para apreciação do 
COMDEMA, e nesse caso o prazo deverá 
ser acrescido. 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE ARTIGO A SER 
INSERIDO NA SEÇÃO VI DO CAPITULO II: 
“Art. __. A contagem dos prazos previstos nesta 
Seção poderá ser suspensa em caso de 
“Comunique-se” para pedido de esclarecimentos 
ou documentos adicionais sem a entrega e/ou 
esclarecimento pelo interessado em tempo hábil 
em reunião técnica informativa ou audiências 
públicas.” 

 
 
 
 

66 

 
 
 
 

FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Art. 75 

 

Mais uma vez, a sistemática de listagem 
e oitiva do COMDEMA não se aplica aos 
órgãos gestores de UCs. 

 

 
 
 

 
SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 75. A contagem dos prazos previstos nesta 
Seção será em dias úteis e serão suspensos em 
caso de “Comunique-se” para pedido de 
esclarecimentos ou documentos adicionais, 
recursos administrativos, complementação de 
documentação pelo interessado, requerimento de 
audiências públicas, envio para a listagem, 
autorização dos Órgãos e/ou Conselhos Gestores 
das Unidades de Conservação e oitiva do 
COMDEMA, ou de outros setores ou órgãos 
públicos.” 

 
 
 
 

67 

 
 
 
 

FJPO 

 
 
 
 

Ofício 

 
 
 
 

Seção VI 

Compatibilizar a referida Seção com a Lei 
Federal nº 9.985/00 (SNUC) e demais 
normas relativas às Unidades de 
Conservação, especialmente atos 
normativos específicos relativos a ARIE 
Mata Santa Genebra. 
Retirar a terminologia “e/ou órgãos 
gestores”, uma vez que o mesmo terão 
Seção própria. 

 
 
 

 
SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DA SEÇÃO VI: 
Da Participação do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - COMDEMA e Conselhos das Unidades 
de Conservação. 
Os artigos 86 a 91 serão compatibilizados. 

 
 

68 

 
Marcelo Coluccini, do 

SECOVI 

Audiência Pública de 
07/03/2014, realizada 
no salão vermelho da 
PMC, das 17h as 20 hs 

 
 

Seção VI 

Garantir a participação do COMDEMA 
após os pareceres do ANEXO I e III para 
evitar o reenvio 

 
 

SIM 

Pelo sistema informatizado essa será uma 
realidade, porque as análises técnicas se darão de 
forma concomitante, ganhando o procedimento 
qualidade e agilidade. 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 

69 

 
 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 
 

Art. 88 

A contagem de 30 (trinta) dias pela 
apreciação pelo COMDEMA deverá 
ser interrompida quando da 
ocorrência do “comunique-se” ou 
convocação de reunião técnica, este 
tempo quando gerado por deficiência 
de informações da parte do 
solicitante, deverá ser acrescido ao 
prazo do COMDEMA. 

 
 
 

SIM 

 
 
 
Contemplado no item anterior. 
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COMDEMA e Tiago 
Lira 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 
E Audiência Pública 
de 07/03/2014, 
realizada no salão 
vermelho da PMC, 
das 17h as 20 hs 

 
 

Art. 91 

Somos contrários a “consulta 
posterior” do COMDEMA, a 
concessão de todos os tipos de 
licenciamento relacionados neste 
item, deverá se dar apenas após 
consulta ao COMDEMA. 

 
 

NÃO 
 

Essa demanda tem um histórico de ampla discussão entre a 
área de licenciamento e COMDEMA que remonta de 2012, 
quando da elaboração da elaboração de Ordem de Serviços 
que trata da interface entre a SVDS e o COMDEMA. São 
casos cuja celeridade processual é desejada (corte de 5 
árvores isoladas em residências), necessária (no caso de 
demanda judicial), estratégica (quando é o caso de aporte 
de recursos externos) ou urgentes (intervenção atestada 
pela Defesa Civil), medida essa que não afasta o controle 
social, mas apenas posterga tal etapa. 

 
 
 

71 

 
 
 

Maria Carolina 
Siviero 

 
 
 
 
 

Via e-mail 

 
 
 
 

Art. 91 

Observamos que no art. 91 (sobre o 
processo passar depois pelos órgãos 
de controle) o item VI 
“Licenciamento Ambiental 
Simplificado de intervenção em Áreas 
Verdes” deve ser especificado, 
referindo-se apenas ao caso descrito 
no art. 47, item I (até 5 árvores 
exóticas), pois o item II (sem 
supressão no caso de construção) irá 
passar normalmente pelos órgãos de 
controle já que é uma análise junto 
com o Anexo I. 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DO INCISO VI: 
“Art. 91. O COMDEMA e/ou Conselhos e/ou Órgãos 
Gestores das Unidades de Conservação existentes no 
Município serão consultados posteriormente à expedição 
de Licença Ambiental Prévia (LP), Autorização Ambiental 
(ATZ), Exame Técnico Municipal (ETM) e Certificado de 
Dispensa de Licenciamento (CDL) pela SVDS quando tratar-
se de: 
(...) 
VI – Licenciamento Ambiental Simplificado de intervenção 
em Áreas Verdes relativos ao artigo 47, inciso I deste 
Decreto.” 
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LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 
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COMDEMA 

 
 
 
 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 
 
 
 
 
 

Art. 98 

 
 
 
Alterar de “poderá suspender” para 
“deverá suspender”, incluir implantação 
de cadastro, identificação do tipo e nível 
/graduação da infração, relação e /ou 
listagem de infratores e implantação de 
filtro no sistema. Definir penalidades e o 
que poderá ocorrer no caso de novas 
solicitações de licenciamento dos mesmos 
infratores. 
 

 
 
 

 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
Art. 98. A Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mediante 
decisão motivada, deverá suspender ou cancelar a 
licença ou autorização expedida, de ofício ou por 
provocação de interessados, quando ocorrer: 
I - Violação ou inadequação de quaisquer 
condicionantes ou normas legais; 
II - Omissão ou falsa descrição de informações 
relevantes que subsidiaram a expedição da licença ou 
autorização; 
III - Superveniência de graves riscos ambientais e de 
saúde; 
IV - Descumprimento do Termo de Compromisso 
Ambiental (TCA) ou Termo de Ajustamento de Conduta 
(TAC), firmados pelo empreendedor; 
V –Encerramento de atividades do Anexo IV deste 
Decreto. 

 
 

73 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 98, II 

 
Quais são as “informações relevantes”?, 
Quem define? São relevantes apenas sob 
o aspecto ambiental? 
 

 
 
SIM, em 
outro 
document
o legal 

O art. 98, em seu inciso II trata da suspensão ou 
cancelamento de licença, especialmente quando 
houver “II - Omissão ou falsa descrição de 
informações relevantes que subsidiaram a expedição 
da licença ou autorização”. 
Assim como o conceito de poluição e degradação, esse 
também é um termo aberto ou abstrato que pode ser 
especificado por meio de ato normativo próprio. 

 
 

74 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 102 

E caso não possam ser retomadas, qual é a 
providência a ser adotada?, e por quem?. 
E em relação ao que foi feito e  está lá?. 
Não seria o caso deste envolvidos, serem 
cadastrados para futuras checagem, 
quando da solicitação de novos 
licenciamentos? 

 
SIM, no 

LAO 

Nessas situações em que há débito ambiental, poderá 
haver mecanismo de filtro, controle e sinalização no 
sistema informatizado (Licenciamento Ambiental ON 
LINE – LAO). 
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75 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 103 

O que garante ao controle social, 
COMDEMA, que não haverá 
abrandamento das condicionantes objetos 
dos PTA's, cujos pareceres foram exarados 
pelo Comdema? 
 
 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 103. A Secretaria Municipal do Verde, Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável poderá 
majorar as condicionantes e medidas de controle, 
de ofício ou a requerimento, para que sejam 
sanadas as irregularidades e os riscos que 
determinaram a suspensão.” 
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COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 105 

Conferir a um grupo ou comissão a 
atribuição da concessão deste selo. Que 
parâmetros e índices serão estabelecidos, 
para que este selo não se converta, nem 
em moeda de troca política, nem 
econômica, pela mudança de status do 
empreendimento?. Qual será a penalidade 
que justificará a perda do selo e a inclusão 
do nome do empreendimento ou 
empreendedor em relação específica?. 
Qual é o prazo de validade deste selo?. 
Para toda vida?. O que são “praticas 
sustentáveis”, definir. 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DE PARÁGRAFOS: 
“§2º Ficará a cargo de um grupo técnico composto 
por 5 (cinco) servidores de carreira da SVDS, 
presidido pela Diretoria de Licenciamento 
Ambiental, a atribuição de opinar pela concessão do 
Selo de Sustentabilidade (Selo S), sendo sua 
concessão ato privativo do Secretário do Verde, 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
§3º O Selo de Sustentabilidade (Selo S) terá validade 
de 2 (dois) anos.” 
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77 

 
Daniel Prenda 

 
Via e-mail 

 
Art. 106, 
inciso IV 

Para evitar o entendimento de 
substituição da área permeável por 
telhado verde como sendo um diferencial 
na obtenção de incentivos. 

 
SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DO INCISO: 
“IV - Permeabilidade do terreno em taxa maior do 
que a exigida no plano diretor, incluindo adicional de 
área formado por dispositivo denominado "telhado 
verde” - 10% do valor de cada taxa;” 

 
 

78 

 
 

ROGÉRIO MENEZES 

 
 

Reunião de Diretoria, 
de 24/02/2014. 

 
 

Capítulo III 

Estabelecer que o Selo de 
Sustentabilidade (Selo S) seja utlizado para 
a celeridade de futuros empreendimentos, 

obras ou atividades a serem licenciados 
junto a SVDS o texto do capítulo com 

maior detalhamento para compreensão 
clara do processo e mecanismos de 

incentivos tributários e procedimentais. 

 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVAREDAÇÃO DO CAPÍTULO III: 
“CAPÍTULO III 
Dos incentivos às práticas sustentáveis 
Seção I - Dos tipos de Incentivo 
Art.109 Com o objetivo de promover ações e práticas 
sustentáveis destinadas a redução dos impactos 
ambientais em empreendimentos, obras e atividades 
de impacto local, ficam criadas as seguintes formas de 
incentivos: 
I – Incentivos financeiros, com desconto cumulativo 
no valor das taxas de análises de licenciamento 
ambiental, como previstos no parágrafo 5° do artigo 
11 da Lei Complementar nº 49, de 20 de dezembro de 
2013; 
II – Selo de Sustentabilidade (Selo S), certificação 
emitida pelo Município de Campinas, atestando a 
adoção, por parte do empreendedor, de práticas 
sustentáveis. 
Seção II - Dos Incentivos Financeiros 
Art. 110 Os incentivos financeiros serão fornecidos na 
forma de descontos cumulativos no valor das taxas de 
licenciamento ambiental, até o máximo de 50% 
(cinquenta por cento), a requerimento do 
interessado, conforme critérios apresentados a 
seguir: 
I – Minimização e reciclagem internas de resíduos no 
empreendimento - 10% do valor de cada taxa; 
II – Reúso de água e aproveitamento de água pluvial - 
10% do valor de cada taxa; 
III – Utilização de tecnologias limpas (produção mais 
limpa) - 10% do valor de cada taxa; 
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IV - Permeabilidade do terreno em taxa maior do que 
a exigida no plano diretor, incluindo adicional de área 
formado por dispositivo denominado "telhado verde” 
- 10% do valor de cada taxa; 
V – Utilização de madeira certificada e uso racional de 
recursos naturais - 10% do valor de cada taxa; 
Art. 111.  A avaliação dos projetos descritos no artigo 
anterior, a análise e concessão dos incentivos 
financeiros,  ficarão a cargo da Diretoria de 
Licenciamento Ambiental, ouvidos os setores técnicos 
competentes; 
§1º Somente receberão os descontos os projetos que 
comprovarem a utilização e/ou viabilidade técnica 
para o empreendimento ou atividade e estiverem 
acompanhados das respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART), quando couber, ou 
documento de certificação similar. 
§2º Caberá ao corpo técnico da SVDS a elaboração 
dos termos de referência e a descrição e formas de 
verificação dos itens relacionados no art. 110. 
§3º No caso de constatação de não cumprimento ou 
não implantação dos projetos apresentados para 
obtenção de descontos, estes valores deverão ser 
ressarcidos à SVDS quando da solicitação da Licença 
Ambiental de Operação (LO), corrigidos pela Unidade 
Fiscal de Campinas (UFIC). 
Seção III - Do Selo de Sustentabilidade (Selo S) 
 Art. 112 O Selo de Sustentabilidade (Selo S) é de 
solicitação opcional e aplicável aos projetos em 
processo de licenciamento ambiental referentes a 
novas edificações de uso residencial, comercial, misto 
ou institucional, obras de infraestrutura e atividades 
de impacto local. 
Parágrafo Único. São elegíveis à obtenção do Selo de 
Sustentabilidade (Selo S) os empreendimentos, obras 
e atividades que comprovarem, além de todos os 
incentivos descritos no artigo 110, no mínimo 05 
(cinco) ações, entre as quais: 
I - Redução da emissão de gases causadores do efeito 
estufa (GEE); 
II - Redução da quantidade de efluentes gerados pelos 
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processos e/ou atividades; 
III - Paisagismo que utilize apenas e exclusivamente 
espécies arbóreas e arbustivas nativas regionais e 
herbáceas não invasoras; 
IV - Uso de materiais sustentáveis; 
V- Soluções passivas de conforto ambiental (acústico, 
térmico e iluminação); 
VI - Reutilização/redução de matéria-prima; 
VII - Apresentação de outras certificações ambientais 
validadas pela equipe técnica da SVDS; 
VIII - Inclusão de reeducandos egressos do sistema 
penitenciário nas contratações para o 
empreendimento, obra ou atividade; 
IX - Medidas de acessibilidade adotadas além das 
obrigações legais; 
X - Medidas de meio ambiente de trabalho e 
capacitação dos trabalhadores além das exigências 
legais; 
XI – Criação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) no imóvel, nos termos da Lei Federal 
nº 9.985/2000. 
XII – Adoção de tecnologias que contribuam para o 
uso racional de água e energia; 
XIII - Outras ações de cunho socioambiental 
apresentadas pelo empreendedor e validadas pela 
SVDS. 
§1º A forma de apresentação, os itens a serem 
observados, a pontuação e a fase do licenciamento 
ambiental que deverão ser considerados para a 
obtenção do Selo de Sustentabilidade (Selo S) serão 
descritos em ato normativo a ser expedido pela SVDS.  
§2º Ficará a cargo de um grupo técnico composto por 
5 (cinco) servidores de carreira da SVDS, presidido 
pela Diretoria de Licenciamento Ambiental, a 
atribuição de opinar pela concessão do Selo de 
Sustentabilidade (Selo S), sendo sua concessão ato 
privativo do Secretário do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
§3º A obtenção do Selo de Sustentabilidade (Selo S) 
não exime do cumprimento integral da legislação 
ambiental, urbanística e demais normas legais 
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aplicáveis. 
§4º O Selo de Sustentabilidade (Selo S) terá validade 
de 2 (dois) anos. 
§5º O Selo de Sustentabilidade (Selo S) poderá ser 
cassado em situações de inexecução ou inefetividade 
das medidas apresentadas. 
Art. 113 O Selo de Sustentabilidade (Selo S) poderá 
ser utilizado uma única vez para solicitação de 
prioridade no início da análise em um próximo 
empreendimento, obra ou atividade a ser licenciada 
na SVDS, tendo o mesmo prioridade sobre qualquer 
outro requerimento da mesma espécie.  
§1º A forma de utilização do Selo de Sustentabilidade 
(Selo S) como mecanismo de prioridade no início da 
análise será descrito em ato normativo a ser expedido 
pela SVDS. 
§2º A prioridade no inicio de análise aqui mencionada 
é atribuída sem prejuízo a demais análises prioritárias, 
tais como obras de interesse público ou social.” 
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ITEM NOME/ENTIDADE MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
79 

Maria Carolina 
Siviero/Juçara 

André 

Reunião de Diretoria 
de 24/02/2014. 

Capítulo III 

Inclusão de itens de incentivo 
procedimental (Selo S) para a criação de 
RPPNs, Unidades de Conservação criadas 
pelos proprietários. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE INCISO A SER INSERIDO NO ARTIGO 
ESPECÍFICO: 
“XI – Criação de Reserva Particular do Patrimônio 
Natural (RPPN) no imóvel, nos termos da Lei Federal nº 
9.985/2000.” 

 
 

80 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 

COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 

Milton Santos da PMC, 
das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 122 

Com relação a classificação das infrações 
em leves, graves e gravíssimas, qual é a 
garantia que se tem que essa classificação 
venha a ser realmente empregada 
independentemente de quem esteja 
ocupando a posição de autoridade?. Qual 
será o uso ou emprego da relação dos que 
incorrerem nesta classificação? Nossa 
sugestão é de que eles componham 1 
(um) cadastro e relação que os identifique 
quando de novas solicitações de 
licenciamento. 

 
 
 
 
SIM, no 

LAO 
Nessas situações de poder de polícia ambiental, poderá 

haver mecanismo de filtro, controle e sinalização no 
sistema informatizado (Licenciamento Ambiental ON 

LINE – LAO). 

 
81 

Coordenadoria de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 

25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
Art. 122, 
inciso I 

Inserir mais elementos para classificação 
da infração em leve, grave ou gravíssima. 

 
SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
I - A intensidade, magnitude a abrangência do dano, 
efetivo ou potencial. 
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ITEM NOME/ 
ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO LEGAL SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

82 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 123 e outros 

Arts. 123 a 128, 130 a 132, 134 a 146. Todos 
esses artigos deverão gerar cadastro e 
listagem dos envolvidos com classificação dos 
envolvimentos para serem automaticamente 
detectados pelo sistema quando solicitarem 
novos licenciamentos e imediatamente 
selecionados para verificação mais 
aprofundada do protocolado constando estas 
informações da relação a ser enviada a 
Comissão de Análise e Território do 
COMDEMA. 

 
 
 

SIM, no 
LAO 

Nessas situações de poder de polícia ambiental, 
poderá haver mecanismo de filtro, controle e 
sinalização no sistema informatizado 
(Licenciamento Ambiental ON LINE – LAO). 

 
 

83 

 
COMDEMA e 

equipe do 
licenciamento 
e fiscalização 
ambiental da 

SVDS 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 123 e outros 

Inserir no Titulo de Fiscalização Ambiental 
uma Seção que trate de publicidade para que 
o processo de aplicação de sanções 
administrativas tenha a mesma transparência 
que a do licenciamento ambiental. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE NOVO ARTIGO: 
“SEÇÃO IV – Da Publicidade 
Art. __. As medidas de poder de polícia 
ambiental relacionadas aos licenciamento 
ambiental deverão ser publicados no Diário 
Oficial do Município de Campinas e 
disponibilizados no sítio eletrônico da SVDS. 
§1°. A publicação será realizada semanalmente. 
§2° Integrarão a publicação os autos de infração 
transitados em julgado naquela semana.” 
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ITEM NOME/ 
ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

84 

 
 

COMDEMA 

 
Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 159 a 161 

Como é que fica? O empreendedor vai poder pedir 
nova solicitação de licenciamento, como se nada 
tivesse acontecido?. E o nome dele, não vai constar 
de nenhuma relação?. E como é que vamos 
distinguir os bons empreendedores dos ruins?. E 
como é que iremos premiar os bons? 

 
 
 

NÃO 
 

As premiações se darão por meio do Capítulo III 
do Título III, que trata dos incentivos às práticas 
sustentáveis. 
As penalidades se darão por meio do poder de 
polícia ambiental previsto no Título III. 
Nada impede que haja um controle rigoroso por 
meio sistema informatizado (Licenciamento 
Ambiental ON LINE – LAO). 

 
85 

 
Coordenadori
a de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 
25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
Art. 162 

Alterar a redação do artigo para torná-lo mais claro 
aos interessados. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“Art. 162. No prazo de 20 (vinte) dias corridos, 
contados a partir da notificação do interessado, 
poderá ser interposta a competente defesa, 
através de requerimento fundamentado, 
contendo os motivos de fato e de direito que 
contrariem o disposto no processo de 
licenciamento ambiental ou de sanções 
cominadas. 
§1° Os recursos deverão ser dirigidos à 
Coordenadoria de Licenciamento Ambiental 
quando a matéria recorrida for relacionada a atos, 
decisões ou documentos emitidos por esta 
Coordenadoria. 
§2° Os recursos deverão ser dirigidos à 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental quando 
a matéria recorrida for relacionada à aplicação de 
sanções administrativas.” 

 
 

86 

 
Coordenadori
a de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 
25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
 

Art. 169 

 
 

Supressão do artigo. 

 
 
 

SIM 

O artigo afirma que a Coordenadoria de 
Fiscalização ou a Diretoria de Licenciamento 
apreciarão a defesa por meio de elaboração de 
parecer. Com a criação da junta recursal no artigo 
171 isso se torna desnecessário.  
O parecer opinativo da pessoa que lavrou o auto é 
previsto no artigo 170. Dessa forma, este parecer 
é o que será encaminhado à junta recursal. 
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  NOME/ 
ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

87 

 
 

ROGÉRIO 
MENEZES 

 
Reunião de 

Diretoria, de 
24/02/2014. 

 
 

Art. 172 

Proporcionar maior objetivação ao processo 
de julgamento de recursos ao licenciamento e 

às infrações ambientais, afastando-se o 
opinativo apenas a um servidor, mas 

conferindo-o a um conjunto de servidores. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DOS ARTIGOS ESPECÍFICOS E 
INCLUSÃO DE NOVO ARTIGO NA SEÇÃO: 
Art. __ Será criada a Junta Administrativa de Recursos, nomeada 

em Portaria, composta por 5 (cinco) servidores de carreira, sendo 

um representante de cada uma das três Diretorias da SVDS, um 

representante da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e 

presidida pela Supervisão Departamental da SVDS, que se 

manifestará em pedidos de reconsideração e recursos 

administrativos, nos termos estabelecidos nesta Seção. 

Art. ___ O pedido de reconsideração sobre atos do licenciamento 

ambiental será dirigido à autoridade que emanou o ato, que poderá 

reconsiderar ou não a sua decisão no prazo de 15 (quinze) dias, 

ouvido previamente o Diretor do Departamento de Licenciamento 

Ambiental, que emitirá parecer opinativo em igual prazo. 

Art. __ O pedido de reconsideração sobre atos infracionais será 

dirigido à autoridade que lavrou o auto a qual, poderá reconsiderar 

ou não a sua decisão no prazo de 15 (quinze) dias, ouvida 

previamente a Junta Administrativa de Recursos de que trata o art. 

173, que emitirá parecer opinativo em igual prazo. 

Art. __ Em se tratando de recurso administrativo, a Junta 

Administrativa de Recursos, no caso de infrações administrativas, 

e o Diretor do Departamento de Licenciamento Ambiental, no 

caso de licenciamento ambiental, deverão apreciar a defesa no 

prazo de 30 (trinta) dias, por meio da elaboração de parecer 

opinativo de julgamento e, se necessário, indicar a necessidade de 

parecer jurídico. 

§1º Encerrada a instrução, o requerente poderá manifestar-se em 

alegações finais, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, após a 

notificação do parecer subscrito pelas autoridades acima, através 

do Diário Oficial do Município e e-mail. 

§2º O recurso de que trata o caput será apreciado pelo Secretário 

do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que, de 

forma fundamentada, proferirá decisão em última instância, 

respeitando-se os limites estabelecidos neste Decreto. 
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ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

88 

 
Coordenadori
a de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 
25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
 

Art. 171 

Nova redação do artigo considerando que os 
recursos serão apreciados em primeira instância pela 
junta administrativa de recursos. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“§2º Os recursos serão apreciados pela junta 
administrativa de recursos que poderá manter, 
cancelar, majorar ou minorar as condições 
técnicas ou legais do auto ou o valor das multas 
recorridas no caso de sanções cominadas ao 
infrator, respeitando-se os limites estabelecidos 
neste Decreto”. 

 
 

89 

 
 

COMDEMA 

Reunião entre SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 hs. 

 
 

Art. 175 

Onde entram o caso das demolições feitas em 
feriados, à noite, em fins de semanas?    

 

 
ESCLARE
CIMENT

O 

As atividades citadas pelo COMDEMA não são 
passíveis no trâmite do Licenciamento Ambiental. 
Cabe observar que quando do Licenciamento 
Ambiental é solicitada a comprovação do destino 
de descarte de resíduo inerte quando da 
demolição da edificação 

 
 

90 

 
Daniel Prenda 

 
Via e-mail 

 
Art. 175, inciso 

II 

Ao que parece podem existir lotes ou glebas 
ocupadas sem que haja condições de habitabilidade. 
Seria o caso de edificações clandestinas ou 
irregulares para as quais não foi emitido o "Habite-
se". 

 
SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO DO INCISO: 
“II - Gleba ou lotes regularmente ocupados, 
quando possuírem condições de habitabilidade 
nos termos da legislação urbana, sendo aptos a 
receber o Certificado de Conclusão de Conclusão 
de Obras emitido pela SEMURB.” 

 
 

91 

 
Coordenadori
a de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 
25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
 

Art. 174 

Alterar a redação do artigo para torná-lo mais claro 
aos interessados, principalmente no que concerne à 
inscrição em dívida ativa. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“Art. 174. Julgada a defesa, o requerente será 
notificado da decisão através do Diário Oficial do 
Município. 
§ 1º No caso de sanção pecuniária, concomitante 
à notificação em Diário Oficial será enviada Guia 
de Recolhimento de Multa que deverá ser paga 
em 20 (vinte) dias. 
§ 2º Caso o infrator não recolha o valor da multa 
até o vencimento, o débito será inscrito na Dívida 
Ativa do Município.” 
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ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 

92 

 
 

GUSTAVO 
D’ESTEFANO E 
HELOISE MAIA 

 
 

Via e-mail 

 
 

Art. 175 

Explicitar terminologias e conceitos 
relacionados a infraestrutura de 

saneamento básico. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“IV – Adutora, o conjunto de encanamentos e peças especiais 
destinados a promover o transporte da água em um sistema de 
abastecimento entre: a Estação de Tratamento de Água (ETA) e o 
reservatório, entre o reservatório e a rede e entre reservatórios; 
IV – Estação de Tratamento de Água (ETA), a unidade do sistema 
destinada a tratamento da água, captada na adução, sem prejuízo ao 
meio ambiente; 
V - Coletor de Esgoto, a tubulação subterrânea da rede coletora que 
recebe contribuição de esgotos em qualquer ponto ao longo de seu 
comprimento, também chamado coletor público; 
VI - Coletor Tronco, a tubulação do sistema coletor que recebe apenas 
as contribuições de outros coletores; 
VII - Interceptor: canalização que recolhe contribuições de uma série de 
coletores de modo a evitar que deságuem em uma área a proteger, por 
exemplo um lago, um rio, dentre outros; 
VIII – Emissário, canalização que deve receber somente esgoto em sua 
extremidade de montante, pois se destina apenas ao transporte do 
efluente para deságue em corpo receptor; 
IX - Corpo Receptor, curso ou massa de água onde é lançado o efluente 
final do sistema de esgotos; 
X - Estação Elevatória de Esgotos (EEE), conjunto de equipamentos 
destinado a promover o recalque das vazões dos esgotos coletados a 
montante. 
XI - Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), unidade do sistema 
destinada a propiciar ao esgoto recolhido de ser devolvido a natureza 
sem prejuízo ao meio ambiente.” 

 
93 

 
Coordenadori
a de 
Fiscalização 
Ambiental 

Reunião de discussão 
do Decreto de 
25/02/14, das 15 às 
17h. 

 
 

Novo artigo 

Inserir um artigo sobre a possibilidade 
de um segundo recurso, dirigido ao 
secretário, caso o recorrente não 
concorde com a decisão da junta 
recursal.  

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO: 
“Artigo__. Julgada a defesa, nos termos do artigo 162 
poderá ser interposto novo recurso administrativo, dirigido 
ao Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, que seguirá os trâmites 
previstos neste Título.” 
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LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
 
 

94 

 
 
 

Gustavo 
D’estefano 

 
 
 

Via e-mail 

 
 
 
 

Art. 179 

Deixar a redação do dispositivo mais 
clara em compatível com os poderes e 

atribuições do mandatário/procuirador. 

 
 
 
 

SIM 

“Art. 179. Nos procedimentos relacionados a esse decreto 
poderá ser nomeado um procurador devidamente identificado 
e com firma reconhecida. 
§1º O procurador poderá renunciar ao Mandato, por meio de 
requerimento dirigido à SVDS. 
§2º A nomeação de outro procurador no procedimento não 
invalida a nomeação do antecessor, salvo se requerido pelo 
Responsável Legal devidamente qualificado. 
§3º O procurador responde pelos seus atos praticados no 
procedimento até a sua conclusão ou até a renúncia ao 
Mandato. 
§4º  Para assinatura de documentos e para assumir 
responsabilidades de ordem técnica e pecuniária a procuração 
de que trata o caput desse artigo deverá ser pública e conter 
clausula específica.” 

 
 
 
 
 

95 

 
 
 
 
 

SEMURB 

 
 
 
 

Reunião de 
27/02/2014 

 
 
 
 

Anexo I 

 
 
 

Compatibilizar as linhas de corte de 
empreendimentos imobiliários com a 

legislação urbanística 

 
 
 
 
 

SIM 

SUGESTÃO DE NOVA REDAÇÃO: 
“ANEXO I 
São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo I – 
Empreendimentos Imobiliários: I - edificações com áreas a 
construir ou a regularizar com mais de 2.500,00m² (dois mil e 
quinhentos metros quadrados) ou áreas a construir ou a 
regularizar com mais de 750,00m² (setecentos e cinquenta 
metros quadrados) nas Áreas de Proteção Ambiental (APA) 
localizadas no Município de Campinas; (...)  
III - condomínios horizontais e mistos (horizontais e verticais) 
com área a construir ou regularizar nos termos do inciso I e 
área de terreno menor que 50.000,00m² (cinquenta mil 
metros quadrados), em área urbana, exceto para 
substituições de projeto de unidade privativa do condomínio 
para áreas a construir ou a regularizar, quando inferiores ao 
limite estabelecido no inciso I ;” 
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COMDEMA 

 
Reunião entre 
SVDS e 
COMDEMA de 
27/02/14, na Sala 
Milton Santos da 
PMC, das 9 as 13 
hs. 

 
 
 
 

Anexo I-A 

Para requerimento de LP : 
Porque não foi incluída a necessidade de Estudo de 
Impacto de Vizinhança – EIV? 
Para requerimento de LP : 
item IV – Alvará de Demolição. 
Por que os protocolados que chegam para serem 
analisados para LP e LI já demoliram antes que 
ocorressem a manifestação do Comdema. Porque é que 
nesses casos não existe autuação? 
 

 
 
 
 

NÃO, 
neste 

documen
to 

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), previsto 
no Estatuto da Cidade - Lei nº 10.257/00, embora 
semelhante ao Estudo de Impacto Ambiental 
(EIA), com ele não se confunde. Consiste em 
instrumento urbanístico típicos do contexto 
urbano, sem grandes impactos no ambiente 
natural. Cabe observar que o EIV não substitui o 
EIA, quando exigido. Mas o EIA, mais abrangente, 
pode englobar ou tornar o EIV dispensável. 
Referido instrumento consta do Plano Diretor de 
campinas (LC 15/06), mas ainda carece de 
regulamentação, por meio de lei municipal 
específica, conforme preconiza o Estatuto da 
Cidade. 
Sobre o alvará de demolição, como o 
licenciamento é urbanístico somente nesses 
casos, a fiscalização e todas as medidas de poder 
de polícia são afetas à SEMURB, órgão 
competente para tanto. 

 
 

97 

 
Maria Carolina 

Siviero   

 
 

Via e-mail 

Todos os 
Anexos sobre a 

listagem de 
documentos 

Item sobre representar o interessado na SVDS – 
“procuração”. 
Explicitar “com firma reconhecida” porque muitas vezes 
vem só com assinatura. Nos Anexos com “procuração 
pública” sugiro que esta modalidade seja apenas para 
retirada de licenças e autorizações pra desburocratizar o 
procedimento.   

 
 
 

SIM 

Em todos os anexos constarão o termo 
“Procuração com firma reconhecida”. 

 
 

98 

 
Marcelo 

Coluccini, do 
SECOVI 

Audiência Pública 
de 07/03/2014, 

realizada no salão 
vermelho da 

PMC, das 17h as 
20 hs 

 
 
 

Anexo I-A 

Documentos para a Licença Prévia: Laudo Geológico 
Geotécnico, manifestação da EMDEC - PGT (não ocorre), 
drenagem e terraplanagem, tratando de projetos 
executivos que somente serão elaborados para a 
Licença de Instalação, após a aprovação do projeto pela 
SEMURB. Garantir a participação do COMDEMA após os 
pareceres do ANEXO I e III para evitar o reenvio. 

 
ESCLARE
CIMENT

O 

O Decreto 17.261/11 não fazia distinção em 
relação aos documentos a serem apresentados 
nas diversas etapas dos procedimentos. Na atual 
minuta há distinção de todos os documentos a 
serem entregues em todas as etapas de 
aprovação do empreendimento imobiliário, 
conferindo maior objetividade e clareza ao 
empreendedor. 
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SANASA 

 
 
 
 
 
Ofício de 
12/03/14 

 
 
 
 
 
Anexos II-A e 
II-B 

Em face da documentação solicitada no Decreto de 
Saneamento Básico (Decreto nº 18.199/2013) e da 
urgência para viabilização das obras, constantes do 
Plano Municipal de Saneamento Básico, para as 
quais, já dispomos de recursos parciais, através do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
entende-se que as exigências constantes dos 
incisos “e” e “f” do Anexo II-B, são suficientes para 
o atendimento à legislação ambiental, no que se 
refere à emissão de licenças. Logicamente, os 
documentos listados no Anexo II-A, inciso I, 
poderão ser satisfeitos referentes aos itens 1; 2; 
2.1; 3; 4; 5 e 6. Por fim, requer-se  a inclusão no 
item "e" do anexo II-B obras de estações 
elevatórias de água e no anexo "f" obras de 
adutoras, subadutoras e linhas de recalque de 
água, interceptores e linhas de recalque desde que 
ligados a estação de tratamento de esgoto. 
(sumulado) 

 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO 
 

Os documentos constantes dos itens “e” e “f” não podem 
ser entendidos como suficientes para o Licenciamento 
Ambiental Simplificado, uma vez que a listagem do 
Anexo II-A, inciso I contém os documentos básicos, 
necessários a todo e qualquer processo de licenciamento 
ambiental. Com relação aos documentos listados no 
Anexo II-A, inciso I, itens 1; 2; 2.1; 3; 4; 5 e 6 entendemos 
que estes itens são essenciais para a mínima instrução do 
processo e que sem o mesmo o técnico não saberia até 
de que se trata de uma obra pública. A inclusão das obras 
solicitadas no LAS (estações elevatórias de água, 
adutoras, subadutoras e linhas de recalque de água, 
interceptores e linhas de recalque desde que ligados a 
estação de tratamento de esgoto) não é possível, uma 
vez que há a necessidade de um conjunto maior de 
documentação para que o técnico responsável pela 
análise tenha condições mínimas de elaboração de seu 
parecer e de responder, quando necessário, ao órgão de 
controle social e outros órgãos de controle externo 
(Ministério Público, Tribunal de Contas). Importante 
observar que será incluído no Decreto medida de 
celeridade das obras de saneamento básico, priorizando-
se as análises, inclusive com suporte técnico da 
Coordenadoria Setorial de Apoio ao Licenciamento de 
Obras, Atividades e Empreendimentos Municipais, criada 
pela Lei Complementar 59/2014, primando pela 
qualidade, celeridade e eficiência do processo. 
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Maria 

Carolina 
Siviero 

 
 

Via e-mail 

 
Anexo VI – 
Modelo III 

Sugiro deixar o modelo sem a palavra “engenheiro” 
e “CREA” para não criar dúvidas já que 
procuradores de outras profissões e, assim, de 
outros Conselhos de Classe, também poderão 
representar o interessado. OBS.:  na lista dos 
anexos, a referência a este item está “Modelo VI-
II”, mas seria “Modelo VI-III”. 

 
 

 
SIM 

As correções serão internalizadas. 
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Maria 
Carolina 
Siviero 

Via e-mail  
Anexo I-B 

Inclusão de item semelhante ao “item 2 e/ou item 
2.1 do Anexo II-A” 

 
SIM 

As correções serão internalizadas. 
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Maria 
Carolina 
Siviero 

 

Via e-mail 

 
Anexo VI – 
Modelo I 

Inclusão de um modelo que afirma a existência de 
passivos com a opção de preenchimento da 
natureza do mesmo. OBS.: nas listagens de 
documentos sugiro que no item referente aos 
passivos seja substituído “sobre NÃO existência de 
passivos” por “sobre existência de passivos”. 

 
SIM 

As correções serão internalizadas. 
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Maria 
Carolina 
Siviero 

 

Via e-mail 

 
Anexo III 

Redação do item V: Supressão de árvores situadas 
no passeio público e todos os casos de transplantio 
de árvores, quando se tratar de empreendimentos 
em fase de licenciamento pelos Anexos I e II.  

 
SIM 

As correções serão internalizadas. 
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Tereza 

Penteado 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
 
Anexo III-SG-A 

Questionando a respeito dos taludes em 
movimentação de terra/terraplenagem na APA, 
sugeriu que o Decreto determinasse que os 
mesmos fossem feitos em cortes transversais e 
logitudinais. 

 
 

SIM 

Será incluída a terminologia “perfis” no Anexo III-
SG-A, item 9. 
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João Gianini 

 
Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Anexo III-SG-A 

Na relação de documentos do Anexo III, item 10, 
quando se fala em empréstimo ou retirada de 
terra, fica a dúvida de como fazer essa definição 
com meses de antecedência do início da obra? 
Após a pergunta escrita foi reforçada em 
questionamento oral pelo Sr. João Verde. 

 
NAO 

As informações tanto do local de empréstimo como 
de bota-fora são imprescindíveis nas análises do 
processo de licenciamento ambiental, que devem 
estar disponíveis desde o início. 
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Maria 
Carolina 
Siviero 

 
Via e-mail 

 
Anexo III-SG-A 

Inclusão de item 12: “Em casos de intervenção em 
Área de Preservação Permanente (APP) e/ou corte 
de árvores isoladas e/ou transplantio de árvores 
deverá ser apresentado Laudo de Caracterização 
da Vegetação, conforme Termo de Referência”. 

 
SIM 

As correções serão internalizadas. 
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Maria Carolina 

Siviero 

 
 
 

email 

 
 

Anexo V 
(Regularização 

fundiária) 

Item 11 – fauna.  
Pelo TR de Fauna, a regularização não se 
enquadraria pois a construção já existe. Sendo 
assim, o laudo de fauna que visa prever os impactos 
e as respectivas medidas de mitigação (e a 
viabilidade do ponto de vista faunístico), seria um 
documento que, neste caso, não atenderia a 
finalidade a que ele se destina. No entanto, acho 
importante deixarmos a possibilidade do técnico 
solicitar uma “avaliação faunística” que seria um 
documento mais simplificado do que o laudo de 
fauna e que poderia nos nortear nos casos em que, 
durante a análise, julgarmos pertinente a 
apresentação de considerações faunísticas na área a 
ser regularizada. 

 
SIM, 

parcial 

As correções serão internalizadas, com 
adaptações. 
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SANASA 

 
 
 
 
 

Ofício de 
12/03/14 

 
 
 
 
 

Anexo III-A-II 

O Anexo III-A-II cuida dos requisitos necessários para 
instrução de requerimento de supressão de 
vegetação nativa, corte de árvores isoladas e 
intervenção em Área de Preservação Permanente 
(APP) feitas por órgãos públicos municipais. Solicita-
se que em seu Item 15 seja substituída a palavra 
“emitida” por “solicitada”. Também acrescentar um 
item neste anexo (Anexo III-A-II), conforme abaixo: 
No caso de supressão de até 10 (dez) árvores 
isoladas, fica o órgão público dispensado da 
apresentação de Laudo de Caracterização de 
Vegetação. 
 
 

 
 
 
 
 
 
PARCIAL 

A alteração do Item 15, substituindo-se a palavra 
“emitida” por “solicitada” não se faz possível, 
visto que um pedido de outorga dirigido aos 
órgãos competentes está sujeito, inclusive, ao 
indeferimento, de forma que somente a emissão 
da outorga garante a viabilidade da obra do 
ponto de vista hidrológico, sendo este um pré 
requisito para o estudo da viabilidade ambiental. 
Quanto à sugestão de inclusão de um item 
referente à supressão de até 10 árvores isoladas, 
entendemos ser de grande contribuição ao novo 
Decreto. Após consulta ao Anexo III desta 
Secretaria, foi consenso que pode ser 
prontamente atendida, vindo a gerar economia e 
agilidade às obras da SANASA, nos seguintes 
termos: “No caso de supressão de até 10 (dez) 
árvores isoladas, fora de APP, fica o órgão público 
dispensado da apresentação de Laudo de 
Caracterização de Vegetação, desde que seja 
apresentado relatório fotográfico das árvores a 
suprimir.” 
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Augusto de 
Barros 

Pimentel 
Presidente do 

Grupo Pro 
Urbe de 

Campinas 
 

 
 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
 
 

Estrutura e 
conteúdo 

Sobre o decreto objeto da presente audiência pública, o Grupo Pro 
Urbe de Campinas (GPU) julga serem pertinentes algumas 
considerações: 
O texto está bastante completo e reflete o cuidado do governo 
municipal e, mais especificamente, da Secretaria do Verde e do 
Desenvolvimento Sustentável com a proteção ambiental do 
município. No entanto, como o Decreto abrange todos os 
procedimentos da alçada da referida Secretaria, tornou-se um texto 
complexo, de difícil entendimento e consulta. Acreditamos que essa 
dificuldade será sentida tanto por parte dos interessados em respeitar 
as exigências legais - como os arquitetos, engenheiros, construtores e 
outros profissionais do setor imobiliário - como pelos técnicos da 
Prefeitura encarregados de aplicar as disposições contidas no Decreto. 
É fundamental considerar, ainda, que o importante para o público é 
saber, de modo fácil e rápido, se determinado empreendimento pode 
ou não ser realizado, sem depender de estudos específicos, pareceres 
de comissões ou avaliações de funcionários.Neste aspecto, nem a lei, 
nem o decreto deixam claro o que é permitido e o que é vedado. 
Como o Pro Urbe tem reiteradamente apontado, A adoção desse tipo 
de procedimento torna o resultado da análise imprevisível e subjetivo. 
Na melhor das hipóteses, o resultado é lentidão no processo e, na 
pior, a criação de espaço para corrupção, favorecimento e injustiça. 
Finalmente, temos a firme opinião de que não há condições de que o 
debate de um decreto como o presente, extenso e detalhado, se 
esgote apenas em uma audiência pública. Sendo assim, sugerimos que 
seja criada uma comissão para a contínua discussão do texto. Essa 
comissão seria composta por técnicos municipais e por profissionais 
da iniciativa privada para, em conjunto e permanentemente, trabalhar 
o aperfeiçoamento da legislação ambiental. 

 
 
 
 

SIM 

As contribuições e críticas 
são de grande valia à SVDS 
e à Administração Pública 
Municipal. 
Não obstante a minuta em 
pauta tenha sido publicada 
no site da SVDS e ofícios 
foram encaminhados a 
vários órgãos e entidades 
de classe há um mês, 
anteriores à audiência 
pública de debates da 
minuta de ato normativo, a 
Presidência ofereceu mais 
10 (dez) dias para debates 
e contribuições, o que 
acabou se concretizando 
por meio de várias 
reuniões setoriais 
posteriores à audiência. 
 

  



82 
 

ITEM NOME/ 
ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 
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Tereza 

Penteado 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
LAO 

Sobre o Licenciamento Ambiental On Line (LAO) a 
participante sugeriu que todos os processos 
estivessem disponíveis na íntegra na internet, sendo 
indisponível para visualização apenas o que fosse 
proibido por lei. 

 
SIM, no 

LAO 

O sistema já permite acesso à todas as licenças ambientais emitidas 
pela SVDS para conhecimento de qualquer cidadão.  
Verificaremos com a Informática de Municípios Associados a 
extensão do sistema informacional, migrando-se da intranet para a 
internet para os membros do COMDEMA. 

 
 

111 

Aparecido e 
Aline 

(moradores da 
APA) 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Decreto 

Questionaram sobre quais benefícios o decreto traria 
para as construções de interesse social, especialmente 
para as pessoas de baixa renda em Souzas. 
 

 
SIM 

No Capítulo VI do Título II há normas específicas para o 
Licenciamento Ambiental para fins de Regularização Fundiária de 
Interesse Social. 
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João Verde 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Legislação 
Ambiental 

Perguntou sobre a necessidade de licenciamento para 
corte de leucina. 

 
ESCLAR
ECIME
NTO 

Em APP, no momento da restauração florestal da área, não é 
necessário licenciamento para a retirada de exóticas invasoras, 
sendo esta uma obrigação estabelecida pela Resolução CONAMA 
429/2011. 
Nos demais casos de corte de exóticas invasoras, haverá necessidade 
de Autorização Ambiental, porém na próxima modificação do 
Decreto 17.724/2012, que trata das compensações ambientais, 
haverá compensação diferenciada para estes casos (mais branda). 

113 Maria Carolina 
Siviero/ Juçara 

André 

 
 

Via e-mail 

 
Decreto 

No art 108, sobre os selos de sustentabilidade, sugere-
se incluir como incentivo a criação de RPPN’s no 
imóvel, nos termos da Lei Federal 9985/2000 . 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE NOVO INCISO: 
“XI – Criação de Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) no 
imóvel, nos termos da Lei Federal nº 9.985/2000.” 

 
114 

 
Rogério 

Menezes 

 
Via e-mail 

 
Decreto 

Inserir norma de prioridade a obras de saneamento 
básico constante do Programa SANASA 300% e dos 
processos de regularização fundiária. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE REDAÇÃO DE NOVOS ARTIGOS:  
“Art. 187 A Coordenadoria Setorial de Apoio ao Licenciamento de 
Obras, Atividades e Empreendimentos, instituída pela Lei 
Complementar nº 59, de 09 de janeiro de 2014 dará suporte técnico 
prioritário ao licenciamento ambiental de obras de saneamento 
básico, especialmente com o aporte de recurso externo, bem como 
obras de regularização fundiária de interesse social de que trata o 
Capítulo VI do Título II deste Decreto Regulamentador.” 
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ROGÉRIO 
MENEZES 

 
Reunião de 
Diretoria de 
24/02/2014 

 
Decreto 

Incluir no Decreto dispositivo específico para casos 
não expressos na LC 49/2013, Convênio com o Estado 
e/ou deliberação CONSEMA, para trazer clareza aos 

interessados. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE INCLUSÃO DE PARÁGRAFO ÚNICO 
EM DISPOSITIVO ESPECÍFICO: 
“Parágrafo Único. Para as obras, 
empreendimentos e atividades não listadas neste 
Decreto, caberá prévia consulta à SVDS para 
determinar a necessidade de licenciamento. Caso 
o licenciamento seja necessário, a listagem de 
documentação será dada por analogia às obras já 
listadas. Caso não seja, será concedida a Dispensa 
de Licenciamento através de um CDL (Certificado 
de Dispensa de Licenciamento).” 
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ROGÉRIO 
MENEZES 

 
Reunião de 
Diretoria de 
24/02/2014 

 
Decreto 

(Anexos) e art. 
55, III 

Incluir no Decreto item específico de áreas 
contaminadas, inclusive com vistas à revisão da Lei 

Municipal nº 11.249/02. 

 
SIM 

SUGESTÃO DE ITEM A SER ALT NO ALTERADO XO 
II-A, item 14 E OUTROS ITENS DE ANEXOS 
CORRELATOS: 
“Parecer da CETESB, caso haja mudança de uso, 
nos termos do Decreto Estadual 53.263/2013, em 
especial o artigo 27 áreas com potencial de 
contaminação localizadas em regiões onde 
ocorreu ou está ocorrendo mudança de uso do 
solo, especialmente para uso residencial ou 
comercial, áreas com potencial de contaminação 
localizadas em regiões com evidências de 
contaminação regional de solo e água 
subterrânea, área com potencial de 
contaminação cuja atividade foi considerada 
como prioritária para o licenciamento da CETESB 
e sempre que houver qualquer alteração de uso 
de área classificada como área com potencial de  
contaminação”. 
O artigo 55, III será reformado, incluindo a 
liberação pela CETESB. 
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Juçara André 

 
Reunião de 
Diretoria de 
24/02/2014 

Decreto 
(Anexos) 

Incluir Projetos de Restauração Florestal e Projeto 
Paisagístico, conforme Termo de Referência da SVDS, 

para se harmonizar com o Decreto 17.742/2012. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE ITEM A SER NO INCLUÍDO NOS 
ANEXOS I-D e I-E CORRELATOS: 
“Projetos de Restauração Florestal, Projeto 
Paisagístico e de Arborização Urbana, conforme 
Termo de Referência da SVDS.” 
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Gustado 

D’Estefano e 
Heloise Maia 

 
Reunião de 
Diretoria de 
24/02/2014 

 
 

Decreto 

Incluir definições relacionadas a obras de 
infraestrutura básica de saneamento em artigo 

específico. 

 
 

SIM 

SUGESTÃO DE INCISOS A SEREM INCLUÍDOS EM 
ARTIGO ESPECÍFICO: 
“IV – Adutora, o conjunto de encanamentos e peças 
especiais destinados a promover o transporte da água 
em um sistema de abastecimento entre: a Estação de 
Tratamento de Água (ETA) e o reservatório, entre o 
reservatório e a rede e entre reservatórios; 
IV – Estação de Tratamento de Água (ETA), a unidade 
do sistema destinada a tratamento da água, captada na 
adução, sem prejuízo ao meio ambiente; 
V - Coletor de Esgoto, a tubulação subterrânea da rede 
coletora que recebe contribuição de esgotos em 
qualquer ponto ao longo de seu comprimento, 
também chamado coletor público; 
VI - Coletor Tronco, a tubulação do sistema coletor que 
recebe apenas as contribuições de outros coletores; 
VII - Interceptor: canalização que recolhe contribuições 
de uma série de coletores de modo a evitar que 
deságuem em uma área a proteger, por exemplo um 
lago, um rio, dentre outros; 
VIII – Emissário, canalização que deve receber somente 
esgoto em sua extremidade de montante, pois se 
destina apenas ao transporte do efluente para deságue 
em corpo receptor; 
IX - Corpo Receptor, curso ou massa de água onde é 
lançado o efluente final do sistema de esgotos; 
X - Estação Elevatória de Esgotos (EEE), conjunto de 
equipamentos destinado a promover o recalque das 
vazões dos esgotos coletados a montante. 
XI - Estação de Tratamento de Esgotos (ETE), unidade 
do sistema destinada a propiciar ao esgoto recolhido 
de ser devolvido a natureza sem prejuízo ao meio 
ambiente.” 
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ITEM NOME/ 
ENTIDADE 

MOMENTO DISPOSITIVO 
LEGAL 

SUGESTÃO/REINVIDICAÇÃO ACEITE JUSTIFICATIVA/RESPOSTA 

 
119 

 
Marcelo 

Coluccini, do 
SECOVI 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Decreto 

O Decreto não cita se o Licenciamento de 
empreendimentos se dará em área urbana e rural ou 
somente urbana. 

 
ESCLAR
ECIME
N-TO 

Os empreendimentos imobiliários são em área urbana, 
sendo parcelamentos em área rural aprovados pelo 
INCRA e CETESB. 

 
120 

 
José Furtado 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Decreto 

Como está prevista a interação entre outros órgãos 
que se manifestam sobre assuntos relacionados ao 
uso e ocupação do solo e o presente Decreto? 
(Sumula) 

ESCLAR
ECIME
N-TO 

O licenciamento ambiental é multi e interdisciplnar, 
requerendo necessária relação com os outros órgãos de 
aprovação afins (urbano, cultural, unidades de 
conservação, infraestrutura, viário, etc). No Decreto, 
procuramos aperfeiçoar essa relação, exigindo 
documentos emitidos por estes órgãos de aprovação em 
compatibilidade às fases do licenciamento. 

 
121 

 
Osmar B. 

Simonatto 

Audiência 
Pública de 

07/03/2014, 
realizada no 

salão vermelho 
da PMC, das 
17h as 20 hs 

 
Decreto 

Qual será o máximo volume de movimento de terra e 
área superficial combinada, no território residencial 
estrito, mas fora de APAS, APP, etc. 

ESCLAR
ECIME
N-TO 

Conforme, o Anexo III-SG – Suporte Geológico são 
passíveis de licenciamento ambiental os seguintes 
casos: I - Movimentações de terra com volume superior 
a 500 m³; e II- Movimentações de terra com volume 
superior a 100 m³, nas Áreas de Proteção Ambiental 
localizadas no Município de Campinas. 
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6. Resultado da Leitura Técnica e Comunitária da minuta de 

Documento Legal - Avanços e itens de destaque 

 

Temos como resultado da leitura técnica e comunitária do texto legal os 

seguintes avanços e destaques: 

 regras de compatibilidade entre as ações de licenciamento e 

fiscalização ambiental; 

 

 harmonia com a nova estrutura da SVDS conferida pela Lei 

Complementar nº 59/2014; 

 

 acréscimo de normas de incentivos fiscais e certificações para obras, 

empreendimentos e atividades que internalizem práticas de 

sustentabilidade; 

 

 acréscimo e aperfeiçoamento do licenciamento ambiental simplificado; 

 

 definição de regras claras para a regularização ambiental de 

empreendimentos; 

 

 internalização da regularização fundiária de loteamentos de interesse 

social no processo de licenciamento ambiental; 

 

 inserção de licença municipal específica para atividades minerárias; 

 

 regras de interface a aprovação de outros órgãos municipais e 

estaduais (Fundação José Pedro de Oliveira, Secretaria de Urbanismo, 

AVANÇOS   AVANÇOS   
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Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Transportes, CETESB, 

CONDEPACC, entre outras) 

 aperfeiçomento do sistema de controle social, promovendo maior 

transparência; 

 

 definição de regras objetivas dos documentos a constarem dos 

processos de análise de licenciamento ambiental; 

 

 compatibilidade com o processo de informatização, por meio do 

Licenciamento Ambiental ON LINE.  

 

 

A Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável agradece a todos a colaboração na formatação deste texto legal estratégico 

para a boa condução da gestão ambiental de Campinas e continua com suas portas 

abertas para receber contribuições que visem ao seu aperfeiçoamento para melhorar os 

seus serviços prestados à comunidade em geral. 

 

 

Rogério Menezes 

Secretário Municipal do Verde, Meio Ambiente e  

do Desenvolvimento Sustentável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


