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1. APRESENTAÇÃO

Considerando  que  os  impactos  ambientais  relativos  às  ações  dos  órgãos  da

administração direta e indireta podem ser mitigados de maneira preventiva baseadas em

medidas de apoio técnico a projetos, obras, serviços e infraestrutura urbana municipais,

além  de  regularização  fundiária  de  núcleos  habitacionais,  visando  contribuir  para  a

melhoria na gestão pública, o presente Manual de Licenciamento Ambiental de Projetos,

Obras e Serviços Públicos Sustentáveis indica as diretrizes, medidas técnicas e legais para

o licenciamento ambiental das obras e serviços municipais.

Visando reduzir os impactos socioambientais no Município de Campinas com

vistas  ao  que  estabelece  o  caput  do art.  225  da Constituição  Federal  de  1988,  que

determina  ao  Poder  Público  e  a  coletividade  a  obrigação  de  atuar  na  defesa  e  na

preservação  do  meio  ambiente  tendo  em  vista  o  direito  das  gerações  presentes  e

futuras,  o  presente  Manual  tem  por  finalidade  subsidiar  os  órgãos  municipais  na

condução de projetos, obras e serviços públicos aliados aos parâmetros ambientais de

sustentabilidade, de forma a ampliar a oferta e melhorar a qualidade e eficiência, com o

objetivo de incentivar o desenvolvimento local e regional.

A  elaboração  do  presente  Manual  insere-se  no  âmbito  da  criação  da

Coordenadoria  de Apoio  ao Licenciamento de Obras,  Atividades  e Empreendimentos

Municipais (CT-ALPS), com o escopo de internalizar as demandas previstas no Programa

de Governo  e  respectivo  Plano  de  Metas,  bem como  agregar  a  conscientização  e  a

mudança de paradigmas e entendimentos na administração pública local.

Desta forma, o Manual aqui apresentado tem por finalidade subsidiar as ações

do governo que atendam as necessidades da população campineira e que demandem

licenciamento ambiental, com eficiência e celeridade. 

Todas as Secretarias e órgãos do Governo Municipal estão convidados a fazerem

uso do presente manual e a contribuírem para seu aperfeiçoamento por meio de um

diálogo constante.
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2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL

O  Licenciamento  Ambiental  tem  como  objetivo  efetuar  o  controle  das

atividades  efetiva  e  potencialmente  poluidoras,  através  de  um  conjunto  de

procedimentos  a  serem  determinados  pelo  órgão  ambiental  competente,  com  o

intuito de defender o equilíbrio do meio ambiente e a qualidade de vida da sociedade. 

Os procedimentos de controle ambiental se dão por meio de uma série de

exigências  e  de  procedimentos  administrativos  que  o  Poder  Público  estabelece,

obedecendo a normas e padrões de qualidades existentes.

O conceito legal está cunhado pelo inciso I do art. 2º da LC 140/11, que define

o licenciamento ambiental como “procedimento administrativo destinado a licenciar

atividades  ou  empreendimentos  utilizadores  de  recursos  ambientais,  efetiva  ou

potencialmente poluidores  ou  capazes,  sob qualquer  forma,  de causar  degradação

ambiental”.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu, em seu art. 23 a competência

comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a atuação em matéria

ambiental, reservando à lei complementar a fixação de normas de cooperação entre os

mesmos, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito

nacional. 

Nesse sentido, no exercício do controle ambiental, todos os entes federados,

por intermédio de seus órgãos ambientais, estão aptos a fiscalizar e licenciar atividades

e  empreendimentos,  utilizadores  de  recursos  naturais,  efetiva  ou  potencialmente

poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

A fim de disciplinar a repartição de competências entre os entes federados para

o desenvolvimento de diversas atividades administrativas, destacando-se, entre elas, o

licenciamento, a fiscalização ambiental e a autorização para supressão e aprovação de

manejo  vegetal,  a  Lei  Complementar  140/11  dividiu  as  competências  relativas  ao
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licenciamento ambiental da seguinte forma:

• União:

a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;

b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na

zona econômica exclusiva;

c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;

d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União,

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;

f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do

Poder  Executivo,  aqueles  previstos  no  preparo  e  emprego  das  Forças  Armadas,

conforme disposto na Lei Complementar  97, de 9 de junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar e dispor

material  radioativo,  em  qualquer  estágio,  ou  que  utilizem  energia  nuclear  em

qualquer de suas formas e aplicações,  mediante parecer da Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN); ou

h)  que  atendam  tipologia  estabelecida  por  ato  do  Poder  Executivo,  a  partir  de

proposição  da  Comissão  Tripartite  Nacional,  assegurada  a  participação  de  um

membro  do  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  (CONAMA),  e  considerados  os

critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade ou empreendimento. 

• Estados:

I  -  executar  e  fazer  cumprir,  em  âmbito  estadual,  a  Política  Nacional  do  Meio

Ambiente e demais políticas nacionais relacionadas à proteção ambiental;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III  - formular, executar e fazer cumprir,  em âmbito estadual,  a Política Estadual de

Meio Ambiente;

IV - promover, no âmbito estadual, a integração de programas e ações de órgãos e

entidades da administração pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos

Municípios, relacionados à proteção e à gestão ambiental;

V  -  articular  a  cooperação  técnica,  científica  e  financeira,  em  apoio  às  Políticas

Nacional e Estadual de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à

gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;
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VII - organizar e manter, com a colaboração dos órgãos municipais competentes, o

Sistema Estadual de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações à União para a formação e atualização do Sisnama;

IX - elaborar o zoneamento ambiental de âmbito estadual, em conformidade com os

zoneamentos de âmbito nacional e regional;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI -  promover e orientar a educação ambiental  em todos os níveis  de ensino e a

conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,  métodos e

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente,

na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição

para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida aos Estados;

XIV  -  promover  o  licenciamento  ambiental  de  atividades  ou  empreendimentos

utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,

sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, ressalvado o disposto nos arts.

7º e 9º da LC 140/11;

XV  -  promover  o  licenciamento  ambiental  de  atividades  ou  empreendimentos

localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pelo Estado,

exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XVI  -  aprovar  o  manejo  e  a  supressão  de  vegetação,  de  florestas  e  formações

sucessoras em:

a)  florestas  públicas  estaduais  ou  unidades de conservação do Estado,  exceto  em

Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

b) imóveis rurais, observadas as atribuições previstas no inciso XV do art. 7º da LC

140/11; e

c) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo

Estado;

XVII - elaborar a relação de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção no

respectivo território, mediante laudos e estudos técnico-científicos, fomentando as

atividades que conservem essas espécies in situ;

XVIII - controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos e larvas destinadas à

implantação de criadouros e à pesquisa científica, ressalvado o disposto no inciso XX

do art. 7º da LC 140/11;

XIX - aprovar o funcionamento de criadouros da fauna silvestre;
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XX - exercer o controle ambiental da pesca em âmbito estadual; e

XXI  -  exercer  o  controle  ambiental  do  transporte  fluvial  e  terrestre  de  produtos

perigosos, ressalvado o disposto no inciso XXV do art. 7º da LC 140/11.

• Municípios:

I - executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e Estadual de
Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à proteção do
meio ambiente;

II - exercer a gestão dos recursos ambientais no âmbito de suas atribuições;

III - formular, executar e fazer cumprir a Política Municipal de Meio Ambiente;

IV  -  promover,  no  Município,  a  integração  de  programas  e  ações  de  órgãos  e
entidades  da  administração  pública  federal,  estadual  e  municipal,  relacionados  à
proteção e à gestão ambiental;

V  -  articular  a  cooperação  técnica,  científica  e  financeira,  em  apoio  às  Políticas
Nacional, Estadual e Municipal de Meio Ambiente;

VI - promover o desenvolvimento de estudos e pesquisas direcionados à proteção e à
gestão ambiental, divulgando os resultados obtidos;

VII - organizar e manter o Sistema Municipal de Informações sobre Meio Ambiente;

VIII - prestar informações aos Estados e à União para a formação e atualização dos
Sistemas Estadual e Nacional de Informações sobre Meio Ambiente;

IX - elaborar o Plano Diretor, observando os zoneamentos ambientais;

X - definir espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos;

XI -  promover e orientar a educação ambiental  em todos os níveis  de ensino e a
conscientização pública para a proteção do meio ambiente;

XII -  controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,  métodos e
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente,
na forma da lei;

XIII - exercer o controle e fiscalizar as atividades e empreendimentos cuja atribuição
para licenciar ou autorizar, ambientalmente, for cometida ao Município;

XIV  -  observadas  as  atribuições  dos  demais  entes  federativos  previstas  nesta  Lei
Complementar,  promover  o  licenciamento  ambiental  das  atividades  ou
empreendimentos:

a)  que  causem  ou  possam  causar  impacto  ambiental  de  âmbito  local,  conforme
tipologia  definida  pelos  respectivos  Conselhos  Estaduais  de  Meio  Ambiente,
considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou

b)  localizados em unidades  de conservação  instituídas  pelo  Município,  exceto  em
Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

XV  -  observadas  as  atribuições  dos  demais  entes  federativos  previstas  nesta  Lei
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Complementar, aprovar:

a) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
florestas públicas municipais e unidades de conservação instituídas pelo Município,
exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs); e

b) a supressão e o manejo de vegetação, de florestas e formações sucessoras em
empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pelo Município.
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2.1 Etapas do licenciamento ambiental

O licenciamento ambiental é dividido em três fases, onde o órgão licenciador,

emite  a  Licença  Ambiental  Prévia,  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  e  a  Licença

Ambiental  de  Operação.  As  licenças  podem  ser  expedidas  isoladamente  ou

sucessivamente, de acordo com a natureza, características e fase do empreendimento,

conforme a Resolução Conama 237/97.

A referida Resolução, em seu artigo 8º, caracteriza as licenças ambientais como:

I  -  Licença  Prévia  (LP) -  concedida  na  fase  preliminar  do  planejamento  do

empreendimento  ou  atividade  aprovando  sua  localização  e  concepção,  atestando  a

viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem

atendidos nas próximas fases de sua implementação;

II  -  Licença de Instalação (LI) -  autoriza a instalação do empreendimento ou

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos

aprovados,  incluindo as medidas  de controle  ambiental  e  demais  condicionantes,  da

qual constituem motivo determinante;

III  -  Licença  de  Operação  (LO) -  autoriza a  operação  da  atividade  ou

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças

anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a

operação.

De acordo com a Lei Complementar Municipal nº 49, de 20 de dezembro de

2013, o licenciamento ambiental é condição anterior e necessária para as aprovações

urbanísticas, sendo que as licenças serão emitidas na seguinte sequência:

1. a  Licença  Prévia  é  condicionante  ao  Alvará  de  Aprovação  ou  Análise  Prévia

emitido pela Secretaria de Urbanismo - SEMURB;

2. a Licença de Instalação é condicionante para o Alvará de Execução emitido pela

SEMURB;

3. a  Licença  de  Operação  é  condicionante  para  a  emissão  do  Alvará  de

Funcionamento ou Certificado de Conclusão de Obra (“Habite-se”) emitido pela
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2.2 Impacto Ambiental

Somente estão sujeitas ao licenciamento ambiental as atividades consideradas

efetiva ou potencialmente poluidoras, como as que se utilizam dos recursos ambientais

ou  que  simplesmente  são  capazes  de  causar  degradação  ambiental.  O  impacto

ambiental  é  o  conceito-chave  para  determinar  se  uma  atividade  é  sujeita  ao

licenciamento ambiental ou não.  

A Resolução CONAMA 1/86, estabelece em seu art. 1º. “considera-se impacto

ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades

humanas que, direta ou indiretamente, afetam: I- a saúde, a segurança e o bem-estar da

população; II- as atividades sociais e econômicas; III- a biota; IV- as condições estéticas e

sanitárias do meio ambiente; V- a qualidade dos recursos ambientais”. 

A  Lei  Complementar  49,  de  20  de  dezembro  de  2013  dispõe  sobre  os

procedimentos  para  o  licenciamento  e  controle  ambiental  de  empreendimentos  e

atividades de impacto local, na forma que especifica.

O  Decreto  Municipal  18.705,  de  17  de  abril  de  2015  regulamenta  os

procedimentos de licenciamento e controle ambiental de empreendimentos e atividades

de  impacto  local  pela  Secretaria  do  Verde,  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável de Campinas de que trata a Lei Complementar  49, de 20 de dezembro de

2013.

Legislação Federal 

Lei 6.938, de 31/08/81 – Política Nacional de Meio Ambiente

Resolução CONAMA 01/86 – Critérios básicos e diretrizes gerais para o EIA/Rima

Resolução CONAMA 237/97 – Licenciamento ambiental

Resolução CONAMA 279/01 – Licenciamento ambiental simplificado

Instrução Normativa Ibama 184/08 – Licenciamento ambiental no âmbito federal
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Legislação Estadual

Lei 9.509, de 20/03/97 – Política Estadual de Meio Ambiente

Lei 997, de 31/05/76 – Controle da poluição do Meio Ambiente 

Decreto 47.400, de 04/12/02 – Regulamenta dispositivos da Lei Estadual  9.509, de 20 de março
de 1997 

Deliberação  CONSEMA  Normativa  01/14  –  Fixa  tipologia  para  o  exercício  da  competência
municipal,  no  âmbito  do  licenciamento  ambiental,  dos  empreendimentos  e  atividades  de
potencial  impacto  local,  nos  termos do  art.  9º,  inciso  XIV,  alínea  “a”,  da  Lei  Complementar
Federal 140/2011

Legislação Municipal

Lei  13.508,  de 22/12/08  – Autoriza o município de Campinas a celebrar com o Governo do

Estado de São Paulo 

Lei 10.841, de 24/0501 –  Criação do Sistema de Administração da Qualidade Ambiental e de

Proteção dos Recursos Naturais e Animais do Conselho Municipal de Meio Ambiente 

Lei  Complementar  49,  de  20/12/13  –  Procedimentos  para  o  licenciamento  e  controle

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local

Decreto Municipal 18.705/2015 –  Regulamenta os procedimentos de licenciamento e controle

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local pela Secretaria do Verde, Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Campinas de que trata a Lei Complementar 49/13

2.3 Intervenção em Áreas Verdes

São passíveis de licenciamento ambiental junto ao Anexo III - Áreas Verdes:

I  -  Supressão  de  árvores  nativas  isoladas  em  área  urbana,  vinculada  a  Deliberação
Normativa do CONSEMA 01, de 23 de abril de 2014, observado o disposto na legislação
vigente, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;

II- Supressão de árvores nativas isoladas em área urbana, desvinculada da Deliberação
Normativa  do  CONSEMA 01,  de  23  de  abril  de  2014,  fora  de  Áreas  de Preservação
Permanente (APP) e/ou fora de Unidades de Conservação,  exceto Áreas de Proteção
Ambiental (APA), observado o disposto na legislação vigente, cujos impactos ambientais
diretos não ultrapassem o território do município;

III  -  Supressão de árvores exóticas isoladas em área urbana,  vinculada a Deliberação
Normativa do CONSEMA 01, de 23 de abril de 2014, observado o disposto na legislação
vigente, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;

IV - Supressão de árvores exóticas isoladas em área urbana, desvinculada da Deliberação
Normativa  do  CONSEMA  01,  de  23  de  abril  de  2014,  fora  de  Área  de  Preservação
Permanente (APP) e/ou fora de Unidades de Conservação,  exceto Áreas de Proteção
Ambiental (APA), observado o disposto na legislação vigente, cujos impactos ambientais
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diretos não ultrapassem o território do município;

V - Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), em área urbana, vinculada a
Deliberação  Normativa  do  CONSEMA  01,  de  23  de  abril  de  2014,  quando  a  área
apresentar-se sem vegetação, ou com árvores isoladas ou com vegetação do bioma Mata
Atlântica  em  estágio  pioneiro  de  regeneração,  observado  o  disposto  na  legislação
vigente, cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do município;

VI - Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), em área urbana, vinculada
a  Deliberação  Normativa  do  CONSEMA 01,  de  23  de  abril  de  2014,  quando  a  área
apresentar-se  com  vegetação  do  bioma  Mata  Atlântica  em  estágio  inicial  de
regeneração, mediante anuência prévia da CETESB;

VII - Supressão de vegetação secundária do bioma Mata Atlântica, em estágio inicial e
médio de regeneração, em área urbana, fora de Área de Preservação Permanente (APP),
vinculada a Deliberação Normativa do CONSEMA 01, de 23 de abril de 2014, mediante
prévia anuência da CETESB;

VIII - Bosque de espécies exóticas;

IX  -  Supressão de árvores  situadas no passeio  ou área pública,  quando se  tratar  de
empreendimentos e atividades em fase de licenciamento ambiental;

X- Transplantio de árvores, quando se tratar de empreendimentos e atividades em fase
de licenciamento ambiental.

Os requerimentos de Autorização Ambiental (ATZ) para supressão de vegetação,

corte  ou  transplantio  de  árvore  isolada  e  intervenção  em  Áreas  de  Preservação

Permanente (APP) deverão ser instruídos com toda a documentação estabelecida no

Anexo III-A do Decreto Municipal 18.705/15. 

CÓDIGO FLORESTAL

Legislação Federal 

Lei 12.651, de 25/05/12 – Código Florestal

Resolução CONAMA 303/02 – Área de Preservação Permanente

Resolução CONAMA 302/02 – Reservatórios d’água artificiais

Resolução CONAMA 369/06 – Área de Preservação Permanente

MATA ATLÂNTICA
Legislação Federal 

Lei 11.428, de 22/12/06 – Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica

Decreto 6.660, de 21/11/08 – Regulamenta dispositivos da Lei 11.428/06

Resolução CONAMA 388/07 – Convalidação das Resoluções que definem a vegetação primária e

secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica 
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CERRADO

Legislação Estadual

Lei 13.550, de 02/06/09 – Utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Cerrado

Resolução SMA 64/09  – Detalhamento das  fisionomias  da vegetação de Cerrado e  de seus
estágios de regeneração, conforme Lei 13.550/09

Legislação Municipal

Decreto  17.724,  de  08/10/12  – Compensação  ambiental  relativa  a  critérios  de  plantios  e
obrigações acessórias em áreas verdes 

Decreto 16.794, de 02/02/10 – Criação do Banco de Áreas Verdes do município de Campinas

2.4 Intervenção em Unidades de Conservação

O  estabelecimento  de  Unidades  de  Conservação  é  considerado  uma  das

melhores maneiras para a preservação da Biodiversidade, motivo pelo qual Campinas

possui três Unidades de Conservação de Proteção Integral: Parque Natural Municipal do

Campo Grande, Parque Natural Municipal dos Jatobás e Parque Natural Municipal da

Mata. Estas Unidades possuem como principal característica, garantir a preservação e

conservação de remanescentes de vegetação nativa de cerrado e de floresta estacional

semidecidual.

A  Área  de  Relevante  Interesse  Ecológico  Mata  de  Santa  Genebra,  Área  de

Proteção  Ambiental  (APA)  de  Campo  Grande,  APA de  Campinas,  APA Juqueri-Mirim,

Floresta Estacional Serra D'Água e Refúgio da Vida Silvestre do Quilombo, constituem as

Unidades de Conservação de Uso Sustentável do município de Campinas.

É necessário a apreciação do Órgão Gestor da Unidade de Conservação (UC),

quando se tratar de empreendimentos em seus limites territoriais ou respectiva zona de

amortecimento, ou que causem impacto à UC, nos termos da legislação vigente.
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Legislação Federal 

Lei 9.985, de 18/07/00 – Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza

Decreto 4.340, de 22/08/02 – Regulamenta Lei 9.985/00

Resolução CONAMA 428/10 – Autorização do órgão responsável pela administração da Unidade
de Conservação
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3. COORDENADORIA  DE  APOIO  AO  LICENCIAMENTO  AMBIENTAL  DE  OBRAS,

ATIVIDADES E EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS (CT-ALPS)

A  Secretaria  Municipal  do  Verde,  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável (SVDS) no sentido de integrar e aprimorar a gestão ambiental no Município

de  Campinas,  garantindo  uma  governabilidade  ambiental  de  Excelência,  criou  a

Coordenadoria Setorial  de Apoio ao Licenciamento Ambiental  de Obras,  Atividades e

Empreendimentos Municipais (CT-ALPS), por meio da Lei Complementar 49/13, que tem

como competências:

I  -  assessorar  a  Administração  Pública  nos  projetos  de  licenciamento  e  autorização
ambiental em outros níveis federativos, elaborando estudos e projetos na área afim;

II - dar suporte e consultoria técnica aos diversos órgãos de interface com a questão 
ambiental;

III - auxiliar a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental no monitoramento e controle dos
estudos e projetos afins;

IV - desenvolver estudos técnicos e projetos ambientais necessários à execução de obras,
atividades, empreendimentos e intervenções realizadas pelo Poder Público Municipal no
âmbito  de  regularização  fundiária,  inclusive  quanto  às  proposições  de  medidas
mitigadoras e compensatórias correlatas.

Com a criação da Coordenadoria Setorial de Apoio ao Licenciamento Ambiental

de  Obras,  Atividades  e  Empreendimentos  Municipais, qualifica-se  tecnicamente  os

empreendimentos  municipais,  identificando antecipadamente os  aspectos  ambientais

envolvidos desde a concepção dos projetos e contribuindo para que o licenciamento

ambiental dos mesmos ocorram em prazos reduzidos, com menores impactos ao meio

ambiente e de modo a garantir que representem efetiva contribuição à qualidade de

vida dos campineiros, com vistas ao desenvolvimento sustentável do município.
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A  construção  sustentável  não  se  restringe  apenas  a  novas  edificações,  mas

engloba também reformas, adaptações e mudanças na utilização do espaço construído e

nas edificações já existentes, que garantam maior qualidade de vida para as gerações

atual e futura.

Portanto,  o  presente  Manual  se  propõe  a  estimular  mudanças  de

comportamento  por  meio  da  construção  de  uma  nova  cultura  institucional  na

administração  pública,  voltada  para  a  adoção  de  critérios  ambientalmente  corretos,

práticas sustentáveis e melhorias na qualidade de vida no trabalho.

Com o objetivo de promover ações e práticas sustentáveis destinadas à redução

dos impactos ambientais em empreendimentos, obras e atividades de impacto local, de

acordo com o Decreto 18.705/2015 foram criadas formas de incentivos:

I - Incentivos financeiros, com desconto cumulativo no valor das taxas de análises de

licenciamento  ambiental,  como  previstos  na  Lei  Complementar  49/2013;

II - Selo de Sustentabilidade (Selo S), certificação emitida pelo Município de Campinas,

atestando a adoção, por parte do empreendedor, de práticas sustentáveis.

O Selo de Sustentabilidade (Selo S)  é de solicitação opcional  e aplicável  aos

projetos  sujeitos  a  licenciamento  ambiental  municipal,  dentre  eles  as  obras  de

infraestrutura e atividades de impacto local.

São elegíveis à obtenção do Selo S os empreendimentos, obras e atividades que

comprovarem o atendimento a, no mínimo, 10 (dez) critérios de sustentabilidade, sendo

pelo menos 02 (dois) dentre os seguintes critérios:

I - minimização e reciclagem internas de resíduos no empreendimento; 

II - reúso de água e aproveitamento de água pluvial;

III - utilização de tecnologias limpas (produção mais limpa);

IV - permeabilidade do terreno em taxa maior do que a exigida no Plano Diretor, 

incluindo adicional de área formado por dispositivo denominado "telhado verde";

V - utilização de madeira certificada e uso racional de recursos naturais.
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Os demais critérios deverão atender, dentre os citados abaixo:

I - redução da emissão de gases causadores de efeito estufa (GEE) e/ou de material 

particulado;

II - redução da quantidade de efluentes gerados pelos processos e/ou atividades;

III - paisagismo que utilize apenas e exclusivamente espécies arbóreas e arbustivas 

nativas regionais e herbáceas não invasoras, além do estabelecido no Decreto 

16.974/2010;

IV - uso de materiais sustentáveis;

V - instalações prediais sustentáveis;

VI - reutilização/redução de matéria-prima;

VII - apresentação de outras certificações ambientais validadas pela equipe técnica da 

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS);

VIII - inclusão de reeducandos, egressos do sistema penitenciário, idosos e/ou pessoas 

com deficiência nas contratações para o empreendimento, obra ou atividade, além das 

obrigações legais;

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 ou apoio à implementação de Unidade de Conservação, nos termos da 

legislação vigente, ou inscrição de áreas urbanas e rurais no Banco de Áreas Verdes 

(BAV) do município além das obrigações legais;

XII - adoção de tecnologias que contribuam para o uso racional de água e/ou energia;

XIII - outras ações de cunho socioambiental apresentadas pelo empreendedor e 

validadas pela Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SVDS).

A obtenção do Selo  de Sustentabilidade (Selo  S)  não exime o  interessado do

cumprimento  integral  da  legislação  ambiental,  urbanística  e  demais  normas  legais

aplicáveis ao empreendimento ou atividade.
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Durante  o  processo,  fica  a  cargo  da  Diretoria  de  Licenciamento  Ambiental  a

atribuição de opinar pela concessão do Selo S, sendo sua concessão ato privativo do

Secretário do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
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5. PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS

O Planejamento Sustentável é a etapa mais importante da obra, e nele devem

ser trabalhados com referência ao programa de necessidades definido pelos usuários, os

seguintes aspectos: 

 Análise da obra, do local e das informações pertinentes;

 Aplicação da  análise  de ciclo  de  vida para  determinação das  diretrizes  de  projeto  e

escolha de materiais e tecnologias;

 Estudos de solo;

 Recomendações de projeto e intervenções;

 Recomendações de materiais e tecnologias;

 Estudos de consumo de materiais e energia da edificação;

 Planejamento da logística de materiais e recursos;

 Elaboração de projetos básicos e executivos com aplicação de tecnologias de informação

em  engenharia  simultânea,  promovendo  a  interação  sistemática  de  todas  as

especialidades técnicas com objetivo de compatibilização dos projetos e consequente

redução de retrabalho e maior eficiência e eficácia do processo de execução da obra

dentro do orçamento elaborado.

A  concepção  do  empreendimento  deve  ser  realizada  por  uma  equipe

interdisciplinar, que deve ser responsável pela elaboração dos estudos preliminares dos

projetos. Nesta etapa também devem ser promovidas intervenções conscientes sobre o

meio ambiente. 

5.1 Área

5.1.1. Área de abrangência do projeto e Área de Influência Direta

Deve-se caracterizar e indicar em mapa a localização da área de abrangência do

projeto e também a área de influência direta do empreendimento.
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5.1.2. Municípios ou regiões pertencentes à área diretamente afetada

Apresenta-se em memorial  descritivo o município ou regiões pertencentes à

área diretamente afetada pela implantação do Empreendimento, informando para as

unidades previstas, quais foram as alternativas locacionais estudadas, justificando a o

local escolhido.

5.1.3. Mapa de localização da área de abrangência

Apresenta-se em mapa de localização da área de abrangência em escala 1:5000,

as informações locacionais como: indicação das coordenadas UTM, indicação dos pontos

de referência pertinentes à unidade.

5.1.4. Localização de Vegetação a ser Eventualmente Suprimida

Apresenta-se em mapa de localização da área de abrangência em escala 1:5000,

as  áreas  de  intervenção  com  indicação  da  vegetação  presente  e  daquela  a  ser

eventualmente suprimida, a partir da instalação da unidade em avaliação.

5.1.5. Caracterização da Vegetação a ser Suprimida e Fauna Afetada

Apresenta-se  Laudo  de  Caracterização  de  Vegetação  e  Laudo  de  Fauna,

conforme Termos de Referência da SVDS. 

5.1.6. Infraestrutura Urbana, Estrutura Econômica, Social e de Saúde Pública

Apresenta-se  as  informações  básicas  sobre  a  infraestrutura,  estrutura

econômica, social e de saúde pública da área de abrangência do projeto: cobertura de

saneamento básico, cobertura de energia elétrica, sistema viário, unidades de saúde e

educação, classe econômica, caracterização dos setores da economia.

5.1.7. Anuência de órgãos públicos

Apresenta-se  a  solicitação  de  anuência  aos  órgãos  públicos  pertinentes  à

unidade avaliada, tais como: DNIT, IBAMA, DNPM, 4º COMAR, CETESB, DER-SP, DAEE,

descrevendo a motivação da consulta a tais órgãos.
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5.1.8. Recuperação Ambiental da Área Impactada

Apresenta-se informações e características (descritivas e gráficas) de programa

de recuperação de áreas impactadas, caso pertinente.

5.2 Levantamento Planialtimétrico do Terreno

Elabora-se o levantamento dentro dos padrões técnicos solicitados para a obra,

contendo  ainda  a  locação  de  maciços  de  vegetação  existentes,  árvores  isoladas,

afloramento de rochas, cursos d'água, redes de infraestrutura, vias de acesso internas e

perimetrais  e demais informações específicas importantes para definições no projeto

arquitetônico, conforme a NBR 13.133-94, que estabelece normas e procedimentos para

o Levantamento Topográfico Planialtimétrico.

5.3 Terraplenagem e Movimentação de Terra

Apresenta-se o diagrama de massas e folha de cálculo de volumes — contendo

minimamente  o  estipulado  na  NBR  9.732  e  11.682,  adequados  à  implantação  dos

objetos de licenciamento propostos, e estudo de alternativa locacional de bota fora e

empréstimo.

5.4 Integração do Projeto com o Entorno

O projeto a ser implantado num determinado local deve estabelecer diálogo

com o ambiente preexistente – seja de continuidade ou de requalificação do local  –

considerando os  dados  obtidos  nos  itens  anteriores.  Integrar  de forma harmônica  o

projeto arquitetônico à paisagem – entorno urbanístico e tipologia arquitetônica, relevo,

vegetação, afloramentos rochosos e cursos d'água, porventura existentes.

5.5 Regularização, Reforma Arquitetônica

A construção sustentável  não se  restringe a novas  edificações,  mas engloba

também  reformas,  adaptações  e  mudanças  na  utilização  do  espaço  construído  ou

edificado, que garanta maior qualidade de vida para as gerações atual e futura.
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Em  tais  casos,  nas  definições  das  intervenções  exigidas  pelas  mudanças  na

utilização do espaço, devem ser inseridas avaliações de “restabelecimento da harmonia”,

mediante a aplicação de processos que privilegiem o aproveitamento passivo de fatores

naturais,  como  luz,  calor,  ventilação  e  características  da  envoltória,  sem  a  adoção

imediata de tecnologias de aquecimento e resfriamento artificiais,  com o objetivo de

promover a eficiência energética da edificação e a sustentabilidade durante o seu novo

ciclo de vida útil.

5.6 Água

É  importante,  antes  da  elaboração  do  projeto,  saber  as  condições  da

disponibilidade hídrica da região. Essa informação deverá ser obtida junto a SANASA

através do informe técnico.

Projetar  sistemas  de  infiltração  de  águas  nas  áreas  permeáveis,  através  de

pavimentos  permeáveis,  planos  de infiltração  através  de  trincheiras,  valas,  poços  de

infiltração  e  coberturas  verdes.  Essas  ações  trazem  como  benefícios  o  aumento  da

permeabilidade do terreno, detenção do escoamento superficial e aumento da eficiência

do sistema público de drenagem, promovendo a redução dos níveis de enchentes e o

aumento da recarga do lençol freático.

5.7 Permeabilidade do Solo

Plano Diretoei Estadual 12.526/2007

Apresenta-se projeto com sistema para a captação e retenção de águas pluviais,

coletadas  por  telhados,  coberturas,  terraços  e  pavimentos  descobertos,  em  lotes,

edificados ou não,  que tenham área impermeabilizada superior a 500m2 (quinhentos

metros quadrados), conforme determina a Lei Estadual 12.526/07.

5.8 Gestão de Resíduos Sólidos

O  gerenciamento  de  resíduos  da  construção  deve  ser  iniciado  na  fase  de

projeto,  com  a  especificação  de  materiais  e  sistemas  construtivos  de  baixo  impacto

ambiental,  privilegiando-se  materiais  que  gerem  resíduos  de  baixa  ou  nenhuma
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periculosidade  e  contaminação  e,  consequentemente,  promovendo  a  redução  dos

custos,  da  quantidade  de  recursos  naturais  e  de energia  necessários,  e  do  impacto

ambiental.

O projeto, elaborado em consonância com a resolução 307/02 do CONAMA e

suas complementações e com a Lei Federal 12.305/10 que instituiu a Política Nacional

de  Resíduos  Sólidos,  deve  ser  estruturado  levando-se  em  conta  a  caracterização,

triagem, acondicionamento, transporte e correta destinação dos resíduos, visando:

 Redução dos desperdícios e do volume de resíduos gerados;

 Facilitação da segregação dos resíduos por classes e tipos;

 Especificação  de  materiais  e  componentes  propícios  de  serem  reutilizados  sem  a

necessidade de transformação e ainda aqueles possíveis de reciclagem;

 Reintrodução no ciclo produtivo e, por fim, a destinação ambientalmente correta para

receptores licenciados.

O  projeto  e  o  planejamento  da  execução  da  obra  deverão  obedecer

rigorosamente às exigências municipais quanto ao gerenciamento dos resíduos gerados

pela  construção  civil,  inclusive  aquelas  relativas  ao  estacionamento de caçambas  ou

veículos  de  transporte  e  ao  destino  final  especificado  para  cada  classe  de  resíduo

gerado. 

5.8.1. Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

O  Programa  de  Gerenciamento  de  Resíduos  Sólidos  deve  ser  elaborado

conforme Termo de Referência da SVDS. 

6. OBRAS PÚBLICAS – IMPACTOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Se levada em conta a cadeia que une fabricantes de materiais a usuários finais,

a construção civil é o segmento que mais consome matérias-primas e recursos naturais

no planeta,  e o terceiro maior responsável pela emissão de gases de efeito estufa à

atmosfera.

Precisamente, pelas proporções de seu impacto, a área de construção civil tem
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potencial para contribuir de forma considerável à sustentabilidade do planeta. Segundo

o  relatório  do  United  Nations  Environment  Programme (UNEP),  de  2007,  uma  boa

arquitetura e a economia de energia em prédios, poderiam fazer mais pelo combate ao

aquecimento global  do que  todas  as  restrições  de emissão e  gases  de efeito  estufa

definidas no Protocolo de Kyoto.

A construção civil tem procurado absorver conceitos e parâmetros ambientais já

incorporados  por  outros  setores  produtivos.  Nesse  sentido,  os  impactos  negativos  e

potenciais  melhorias  das  obras  públicas  vêm  ganhando  mais  visibilidade  e  grandes

mudanças deverão ocorrer em breve.

7. OBRAS PÚBLICAS – SANEAMENTO AMBIENTAL

Os  projetos  de  saneamento  podem  causar  alguns  impactos  negativos  na

implantação do canteiro de obras, movimentação de terra, desativação do canteiro, no

desassoreamento de corpos d´água e na operação das estações de tratamento de água e

tratamento  de  esgoto.  Portanto,  nada  mais  natural  e  desejável  que  os  projetos  de

saneamento submetam-se aos  processos  de licenciamento ou revisão das  atividades

potencialmente poluidoras.

A avaliação ambiental dos efeitos de empreendimentos e/ou atividades é uma

etapa importante no processo de concepção do sistema, de formulação e seleção de

alternativas  e  de  elaboração  e  detalhamento  do  projeto.  A  avaliação  da  viabilidade

ambiental,  assim como a viabilidade técnica de um projeto, assume caráter de forte

condicionante  das  alternativas  a  serem  analisadas,  ocorrendo  em  muitos  casos,  a

predominância dos critérios ambientais em relação aos critérios econômicos.

Quanto à definição de significância ou insignificância de alterações ambientais,

têm-se observado a adoção de diferentes abordagens nessa questão, a partir da escolha

de projetos que mereçam uma investigação detalhada e sistemática de seus impactos

ambientais. Todas essas abordagens, porém, baseiam-se em um ou mais dos seguintes

critérios:
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• potencial de impacto das ações a serem executadas nas diversas fases da realização do

empreendimento, em geral definido pelo tipo ou gênero das atividades;

• porte  do  empreendimento,  que  pode  ser  caracterizado  pela  área  de implantação,  a

extensão, o custo financeiro, a intensidade de utilização dos recursos ambientais;

• situação  da  qualidade  ambiental  da  área  de  influência  do  empreendimento,

determinada por sua fragilidade ambiental, seu grau de saturação em relação a um ou

mais poluentes em seu estágio de degradação.

7.1 Sistemas de Abastecimento de Água

Em geral,  os sistemas de abastecimento de água compreendem os seguintes

componentes: captação (com ou sem canal de derivação, reservatório de nível ou de

regularização), adução de água bruta, estação de tratamento, adução de água tratada,

reservatório enterrado, semienterrado ou elevado e rede de distribuição.

Nem sempre esses componentes estão presentes em todos os sistemas, pois as

características locais são determinantes. Pode ocorrer também, como é comum, que o

empreendimento  a  ser  analisado  consista  em uma ampliação  ou adequação  de um

sistema já existente.

Os impactos prováveis são geralmente positivos, porque o abastecimento de

água constitui serviço que assegura melhoria da saúde e do bem estar da população. Os

impactos  negativos estão normalmente associados à  localização do empreendimento

(vulnerabilidade  da  área  de  influência),  à  má  escolha  de  técnicas  construtivas  e  à

operação dos sistemas.

7.2 Sistemas De Esgotamento Sanitário

Os sistemas de esgotamento sanitário, de modo geral,  compreendem um ou

mais  componentes:  rede  coletora,  interceptores,  estações  elevatórias,  estações  de

tratamento e emissários. Da mesma forma que ocorre com os sistemas de tratamento

de água, nem sempre todos esses componentes estão presentes em todos os sistemas.

Pode ocorrer também, como é mais comum, que o empreendimento a ser analisado

consista em uma ampliação ou adequação de um sistema já existente.
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Em  geral,  nas  obras  de  saneamento  básico,  pela  própria  natureza  da

intervenção  prevista,  os  impactos  ambientais  esperados  sobre  a  população  são

predominantemente positivos,  trazendo melhorias  nas  condições  de saúde pública  a

diversas parcelas da população. Também sobre o meio natural, os impactos prováveis

são geralmente positivos, pois o tratamento de esgoto elimina uma fonte poluidora. 

O  principal  aspecto  negativo  de  um  sistema  de  esgotamento  sanitário  é  a

concentração  de  carga  poluidora  nas  redes  coletoras.  Assim,  se  não  for  dado  o

tratamento adequado,  o  sistema de esgotamento sanitário,  embora traga conforto e

melhoria para as condições de vida da população, poderá induzir uma deterioração do

corpo  receptor,  inviabilizar  a  biota  aquática,  prejudicar  outros  usuários  da  água  ou

outras espécies da fauna e flora.

8. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

A  regularização  fundiária  é  compreendida  como  processo  de  intervenção

pública,  sob  os  aspectos  jurídico,  urbanístico,  territorial,  cultural,  econômico  e

socioambiental, com o objetivo de legalizar as ocupações de áreas urbanas constituídas

em desconformidade com a lei, implicando na segurança jurídica da posse da população

ocupante,  melhorias  no  ambiente  urbano  do  assentamento,  promoção  do

desenvolvimento humano e resgate da cidadania. 

 

A  Lei  Federal  11.977/09  (Programa  Minha  Casa  Minha  Vida)  promoveu  a

simplificação do processo de aprovação da regularização fundiária de interesse social de

baixa renda ao reunir no mesmo procedimento o licenciamento urbanístico e ambiental,

no âmbito municipal. Nesse sentido leva-se em consideração as funções socioambientais

preconizadas para as Áreas de Preservação Permanente, assim definidas na Lei Federal

12.651/12 (Código Florestal).

Dessa forma, o Município poderá, por decisão motivada, admitir a regularização

fundiária de interesse social nos termos dos artigos 53 e 54 da Lei Federal 11.997, de 07

de julho de 2009, por meio de aprovação municipal.

.

30



A análise  ambiental  relativa  a  regularização fundiária  de interesse  social  em

Áreas de Preservação Permanente – APP:

I -  a ocupação da APP for anterior a 31 de dezembro de 2007;

II -  o assentamento estiver inserido em área urbana consolidada.

I – drenagem de águas pluviais urbanas;

II - esgotamento sanitário;

III - abastecimento de água potável; 

IV - distribuição de energia elétrica; 

V – limpeza urbana e coleta e manejo de resíduos sólidos.

A análise técnica relativa a regularização fundiária de interesse social em Áreas

de Preservação Permanente – APP deve abordar  os aspectos ambientais  referente  a

regularização  fundiária  de  interesse  social  e  demonstrar  a  melhoria  das  condições

ambientais em relação à situação anterior com a adoção das medidas nele preconizadas,

devendo conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I -  ser realizado por profissional legalmente habilitado;

II - estar vinculado ao projeto de regularização fundiária de responsabilidade da Secretaria

Municipal  de  Habitação,  conforme  parâmetros  da  Lei  Municipal  n.º  11.834,  de  19  de

dezembro de 2003 e Decreto Municipal 14.776, de 17 de junho de 2004.

III - caracterização da situação ambiental da área a ser regularizada;

IV- especificação dos sistemas de saneamento básico;

V - proposição de intervenções para a prevenção e o controle de riscos geotécnicos e de

inundações;

VI - recuperação de áreas degradadas e daquelas não passíveis de regularização;

VII  -  comprovação  da  melhoria  das  condições  de  sustentabilidade  urbano-ambiental,

considerados o uso adequado dos recursos hídricos, a não ocupação das áreas de risco e a

proteção das unidades de conservação, quando for o caso;

VIII  -  comprovação  da  melhoria  da  habitabilidade  dos  moradores  propiciada  pela

regularização proposta; e

XIX - garantia de acesso público aos corpos d'água.
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9. PLANO DE CONTROLE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DE OBRAS 

O  Plano  de  Controle  e  Monitoramento  Ambiental  de  Obras  classifica-se

inicialmente como o documento de descrição, aplicação e fiscalização das medidas de

controle ambiental, durante a realização das obras.

O  referido  Plano  deverá  indicar  o  desenvolvimento  de  atividades  a  serem

realizadas  na  etapa  de  implantação  das  obras  e  que  estão  relacionadas  com:

planejamento  e  preparação  do  canteiro  de  obras,  construção  e  desmobilização  do

canteiro.

O Plano deve  ser  elaborado  na  fase  dos  Projetos  Básico  e  Executivo  sendo

elemento técnico obrigatório para o requerimento e obtenção da Licença de Instalação,

e deve seguir o padrão do Termo de referência da SVDS. 

10.  PARTICIPAÇÃO  PÚBLICA,  CONSELHO  MUNICIPAL  DE  MEIO  AMBIENTE

(COMDEMA) E CONSELHOS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

•

É assegurado a todo cidadão o direito de manifestação no procedimento de

licenciamento ambiental e de consulta aos processos ambientais de seu interesse, na

forma prevista nesta Seção, ficando resguardado o sigilo protegido por lei.

Qualquer  cidadão  terá  acesso  às  informações  dos  processos  em trâmite  na

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SVDS),

através de requerimento escrito, por meio do Sistema 156 em cumprimento à legislação

de acesso à informação, no qual assumirá a obrigação de não utilizar as informações

colhidas para fins comerciais,  sob as penas da lei  civil,  penal,  de direito autoral e de

propriedade industrial, assim como de citar as fontes, caso, por qualquer meio, venha a

divulgar os aludidos dados.

Não serão abertas vistas às informações resguardadas dos processos em que foi
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deferido  o  requerimento  de  sigilo,  devendo  a  SVDS  reduzir  a  termo  a  informação

solicitada  e  fornecê-la  através  de  Certidão,  de  acordo  com  o  Decreto  Municipal  nº

18.050/2013.

A  Secretaria  Municipal  do  Verde,  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável (SVDS) encaminhará à Secretaria Executiva do Conselho Municipal de Meio

Ambiente  (COMDEMA) e  dos  Conselhos das  Unidades de Conservação existentes  no

Município as listagens dos pedidos de licenciamento ambiental que já possuam análise

prévia com o Parecer Técnico Ambiental  (PTA),  com periodicidade semanal, quanto a

emissão de Licença Ambiental Prévia (LP), Autorização Ambiental (ATZ), Exame Técnico

Municipal (ETM) e Certificado de Viabilidade Ambiental (CVA). 

Após  o  envio  da  listagem  às  Secretarias  Executivas  do  COMDEMA  e  dos

Conselhos das Unidades de Conservação existentes no Município, os mesmos terão o

prazo de 5 (cinco) dias úteis para informar os protocolados que serão analisados e os

que poderão prosseguir no processo de licenciamento ambiental, devendo conter nos

autos instrução a respeito pela Secretaria Executiva.

Após,  a  Secretaria  Municipal  do  Verde,  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável  (SVDS)  dará  continuidade  à  análise  dos  pedidos,  na  forma  dos

procedimentos estabelecidos no Decreto Municipal 18705/15.

11. SITES DE INTERESSE

LEGISLAÇÃO

• Legislação Federal: 

http://www4.planalto.gov.br/legislacao

• Legislação Estadual: 

http://www.ambiente.sp.gov.br/#

• Resoluções do CONAMA: 
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http://www.mma.gov.br/port/conama/processos/61AA3835/LivroConama.pdf

• Legislação Municipal: 

http://campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/legislacao  . e 

php  https://bibliotecajuridica.campinas.sp.gov.br/index/visualizaratualizada/id/90875 

ÓRGÃOS AMBIENTAIS

• Secretaria do Verde, Meio Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável

http://www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/

• Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

http://www.ambiente.sp.gov.br/#

• CETESB

 http://www.cetesb.sp.gov.br/

• Ministério do Meio Ambiente 

http://www.mma.gov.br/

• IBAMA 

http://www.ibama.gov.br/

• ICMBIO

http://www.icmbio.gov.br/portal/
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