LICENCIAMENTO AMBIENTAL
O SISTEMA DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAISEIA/RIMA
LEGISLAÇÃO AMBIENTAL
DOCUMENTOS

CRIADO O
CETESB - CENTRO TECNOLÓGICO
DE SANEAMENTO BÁSICO QUE
PERTENCIA AO FESB- FUNDO
ESTADUAL DE SANEAMENTO
BÁSICO

1973-

O CETESB GANHA
NOVAS ATRIBUIÇÕES E NOVA
PERSONALIDADE
JURÍDICASOCIEDADE
DE
AÇÕES,
DENOMINADA
COMPANHIA
ESTADUAL DE TECNOLOGIA E
SANEAMENTO
BÁSICO DE
CONTROLE DE POLUIÇÃO DAS
ÁGUAS

PASSA A CHAMAR-SE COMPANHIA
ESTADUAL DE SANEAMENTO BÁSICO E
DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE,
AMBIENTE
MANTENDO A SIGLA CETESB engloba a
Diretoria de Controle de Poluição do Ar –
SUSAM

É CONFERIDO À CETESB O
CONTROLE DA POLUIÇÃO E A
PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE.
AMBIENTE
PASSA A SE CHAMAR COMPANHIA DE
TECNOLOGIA DE SANEAMENTO
AMBIENTAL

É VINCULADA À SECRETARIA
DO MEIO AMBIENTE E PASSA A
CUIDAR DE TODOS OS
ASPECTOS RELACIONADOS A
TECNOLOGIA E AO
SANEAMENTO AMBIENTAL DO
ESTADO

LEI 13.542 DE 08.05.2009
ALTERA A DENOMINAÇÃO DA
CETESB
CONFERINDO-LHE
NOVAS
ATRIBUIÇÕES
NO
PROCESSO DE LICENCIAMENTO

EM 07.08.2009-

“NOVA

CETESB”

-COMPANHIA AMBIENTAL
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO –
ATRIBUIÇÃO DE ÚNICO
ÓRGÃO LICENCIADOR DO
SISTEMA ESTADUAL DE
MEIO AMBIENTE

HISTÓRICO

A CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO é a agência do GOVERNO DO ESTADO DE
SÃO PAULO responsável pelo controle, fiscalização,
monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de
poluição e as atividades que impliquem no corte de vegetação
e intervenções em áreas consideradas de preservação
permanente e ambientalmente protegida com a preocupação
fundamental de preservar e recuperar a qualidade ambiental.

LEGISLAÇÃO ESTADUAL
O licenciamento ambiental no Estado de São Paulo passou a ser obrigatório
às fontes de poluição após a criação do regulamento da LEI ESTADUAL N°
997/76 aprovado pelo DECRETO ESTADUAL Nº 8468/76, que dispõe
sobre a prevenção e o controle da poluição do meio ambiente.
PREVENTIVO - fundamentalmente baseado no processo de licenciamento
de fontes poluidoras.
CORRETIVO- apoiado no controle de fontes através de instrumento de
penalidade envolvendo as diferentes possibilidades de infração,
considerando-se as imposições do DECRETO.

O DECRETO N°8468/76 DE 08.09.1976, em sua primeira edição
implementou o licenciamento em duas fases distintas:
-LICENÇA de INSTALAÇÃO e LICENÇA de FUNCIONAMENTO.
E,
- LICENCIAMENTO com CARÁTER DEFINITIVO.
Em 04/12/2002, O DECRETO 47.397, ALTEROU O TÍTULO V DO
REGULAMENTO DA LEI 997/76, implementou no sistema de
licenciamento de fontes de poluição a adoção de três fases distintas: - A
LICENÇA PRÉVIA, de INSTALAÇÃO e de OPERAÇÃO
E,
AS LICENÇAS passaram a ser RENOVÁVEIS e não mais em caráter
definitivo, como dispunha a LEI 997/76 e seu REGULAMENTO, O
DECRETO 8468/76.

LEI 13.542 DE 08.05.2009
Regulamentada em . 07.08.2009
Em 07.08.2009, entrou em vigor a Lei 13.542, sancionada pelo
Governo do Estado, em 08 de maio de 2009 denominando
oficialmente a CETESB como Companhia Ambiental do Estado
de São Paulo.
Estabeleceu novas atribuições, principalmente no processo de
licenciamento ambiental no Estado, adotando a agenda da gestão
ambiental dentro da ótica da sustentabilidade.

Além de manter a função de órgão fiscalizador e
licenciador de atividades consideradas potencialmente
poluidoras, passou a licenciar atividades que impliquem
no corte de vegetação e intervenções em áreas
consideradas
de
preservação
permanente
e
ambientalmente protegida, passando a ser o ÚNICO
ÓRGÃO EMISSOR DE LICENÇAS AMBIENTAIS NO
ESTADO.

LICENCIAMENTO AMBIENTAL- SMA
O cidadão ou o empreendedor tem uma única porta de entrada para os
pedidos de licenciamento ambiental, que eram expedidas por quatro
departamentos do Sistema Estadual de Meio Ambiente:
DAIA- DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO AMBIENTAL
DUSM- DEPARTAMENTO DO USO DO SOLO METROPOLITANO
DEPRN- DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
CETESB- CIA. DE TECNOLOGIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL
SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA
OUTORGA DO USO DE ÁGUA – DAEE- DEPARTAMENTO DE
ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA

FINALIDADE do projeto: simplificar, racionalizar, regionalizar e
agilizar os procedimentos do licenciamento ambiental, por meio de uma
otimização dos recursos do Estado sem prejuízo da transparência, rigor,
qualidade e eficiência.
RESPONDER A UMA DEMANDA LEGÍTIMA DA SOCIEDADE
PAULISTA E DO PRÓPRIO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO
AMBIENTE

METAS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

A unificação descentralizada dos corpos técnicos da CETESB, no
espaço físico das AGÊNCIAS AMBIENTAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO;
Distribuição das AGÊNCIAS AMBIENTAIS por UGRHI -Unidade
de Gerenciamento de Recursos Hídricos
Municipalização de parte do licenciamento e readequação da
fiscalização;
Revisão e o aprimoramento de procedimentos e de instrumentos de
licenciamento e redução no tempo de analise dos licenciamentos.

MUNICIPALIZAÇÃO
ARTIGO 57 § 3º DO DECRETO 8468/76 E SUAS MODIFICAÇÕES
- As fontes poluidoras relacionadas no anexo 9 poderão submeter-se apenas ao
licenciamento ambiental procedido pelo município, desde que
este tenha implementado :
•O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,
•POSSUA PROFISSIONAIS HABILITADOS, E
•LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESPECÍFICA EM VIGOR.
LICENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL.

ATIVIDADES A QUE SE REFERE O ARTIGO 57, §3º DO DECRETO
Nº 47.397, DE 04.12.2002
•Fabricação de sorvetes;
•Fabricação de biscoitos e bolachas
•Fabricação de massas alimentícias
•Fabricação de artefatos têxteis a partir de tecidos – exclusive vestuário –
•Fabricação de tecidos e artigos de malha;
•Fabricação de acessórios do vestuário;
•Fabricação de tênis de qualquer material;
•Fabricação de calçados de plástico;
•Fabricação de calçados de outros materiais;
•Fabricação de esquadrias de madeira, venezianas e de peças de madeira para instalações
industriais e comerciais;
•Fabricação de outros artigos de carpintaria;
•Fabricação de artefatos de tanoaria e embalagens de madeira
•Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado – exclusive móveis;

•Fabricação de artefatos diversos de papel, papelão, cartolina e cartão para escritório;
•Fabricação de fitas e formulários contínuos- impressos ou não;
• fabricação de outros artefatos de pastas, papel, papelão, cartolina cartão;
• edição de discos, fitas e outros materiais gravados;
• Edição, edição e impressão de produtos, exceto jornais, revistas e livros
•Impressão de material de uso escolar e de material para usos industrial, comercial e
publicitário;
•Fabricação de artefatos diversos de borracha, exceto pneumáticos
•Fabricação de artefatos diversos de material plástico
•Aparelhamento e outros trabalhos em pedras ( não associados à extração);
•Fabricação de esquadrias de metal, não associada ao tratamento superficial de metais;
•Fabricação de artefatos estampados de metal não associada a fundição de metais;
•Fabricação de artigos de serralheria, exclusive esquadrias, não associada ao tratamento
superficial de metais;
•Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos não
eletrônicos para escritório- inclusive peças;

•Fabricação de máquinas de escrever e calcular, copiadoras e outros equipamentos eletrônicos destinados à
automação gerencial e comercial- inclusive peças;
•Fabricação de computadores
•Fabricação de equipamentos periféricos para máquinas eletrônicas para tratamento de informações
•Fabricação de geradores de corrente contínua ou alternada, inclusive peças
•Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral
•Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção civil;
•Fabricação de colchões, sem espumação;
•Fabricação de móveis com predominância de madeira;
•Fabricação de móveis com predominância de metal;
•Fabricação de móveis de outros materiais;
•Lapidação de pedras preciosas e semi-preciosas;
•Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria
•Fabricação de escovas, pincéis e vassouras
•Lavanderias, tinturarias, hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido;
•Recondicionamento de pneumáticos;
•Reembalagem de produtos acabados, exceto produtos químicos.

Licenciamento ambiental.
CETESB
-Um dos mecanismos legais para adequar o desenvolvimento econômico à
qualidade ambiental e saúde pública; essencial para garantir a preservação
da qualidade ambiental.
-Este instrumento busca garantir que as medidas preventivas e de controle
adotadas nos empreendimentos sejam compatíveis com o desenvolvimento
sustentável.
-Ferramenta de fundamental importância, pois permite ao empreendedor
identificar os efeitos ambientais do seu negócio, e de que forma esses efeitos
podem ser gerenciados.

CETESB
ATUA COM BASE NA LEI ESTADUAL 13.542 DE 08.05.2009 E LEI Nº 997/76,
REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº
8.468/76 E SUAS
ALTERAÇÕES, TENDO COMO ATRIBUIÇÕES:
I- proceder ao licenciamento ambiental de estabelecimentos e atividades utilizadoras de
recursos ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental;
II - autorizar a supressão de vegetação e intervenções em áreas consideradas de preservação
permanente e demais áreas ambientalmente protegidas;
III - emitir alvarás e licenças relativas ao uso e ocupação do solo em áreas de proteção de
mananciais;
IV - emitir licenças de localização relativas ao zoneamento industrial metropolitano;

V - Fiscalizar e impor penalidades:
-a quem instale ou opere as atividades de que trata o diploma legal vigente sem licença ou
autorização ambiental ou descumpra as exigências e condições nelas impostas;
- a quem cause poluição ou degradação do meio ambiente;
- aos infratores da legislação sobre o uso e ocupação do solo em áreas de proteção de
mananciais;
-aos infratores da legislação sobre o zoneamento industrial metropolitano;
Missão da Companhia Ambiental voltada ao licenciamento dentre outras desenvolvidas
pelo órgão técnico. (monitoramento ambiental, analises laboratoriais, pesquisas, treinamento,
intercambio e outra)

LICENÇA AMBIENTAL
É o ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece
as regras, condições, restrições e medidas de controle ambiental que
deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para
localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades
utilizadoras dos recursos ambientais, consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras, ou aquelas que, sob qualquer forma, possam
causar degradação ambiental.

SUJEITOS AO SISTEMA
DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
-Instalação de fonte de poluição em prédio já construído;
-Construção, reconstrução ou reforma de prédio destinado à instalação de
uma fonte de poluição;
-Instalação, ampliação ou alteração de uma fonte de poluição.

Novas
atribuições da
CETESB
Análise dos
Aspectos
Florestais

MANIFESTAR-SE SOBRE
AS SOLICITAÇÕES DE :
1-CERTIFICADO DE REGULARIDADE
FLORESTAL
2- AUTORIZAÇÃO PARA SUPRESSÃO
DE VEGETAÇÃO
3- AUTORIZAÇAO PARA
INTERVENÇÃO EM ÁREAS
PROTEGIDAS (APP, VÁRZEA, APA)
4- AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE
ÁRVORES ISOLADAS
5- PLANO DE MANEJO

ASPECTOS CORRELACIONADOS AO LICENCIAMENTO
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA
Qualquer atividade que envolva a supressão de vegetação nativa
depende de autorização, seja qual for o tipo da vegetação (mata
atlântica, cerrado e outras) e o estágio de desenvolvimento (inicial, médio,
avançado ou clímax).
Mesmo um simples bosqueamento (retirada da vegetação do sub-bosque
da floresta) ou a exploração florestal sob regime de manejo sustentável,
para retirada seletiva de exemplares comerciais (palmito, cipós, espécies
ornamentais, espécies medicinais, toras de madeira, etc) não podem ser
realizados sem o amparo da autorização para supressão ou intervenção
em área de preservação permanente.

INTERVENÇÃO EM ÁREAS DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
Área de preservação permanente é a área protegida nos
termos DA LEI FEDERAL nº 12.727/12, coberta ou não por
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a
biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o
solo e assegurar o bem estar das populações humanas.

CORTE
DE
ÁRVORES
ISOLADAS
A autorização para supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, vivos ou
mortos, situados fora de áreas de preservação permanente e reserva legal, reservas
e estações ecológicas assim definidas por ato do poder público, quando
indispensável para o desenvolvimento de atividades, obras ou empreendimentos,
será emitida pela CETESB, após a realização de análise técnica e mediante
assinatura de termo de compromisso de recuperação ambiental que contemple
plantio compensatório.
A autorização para supressão de exemplares arbóreos nativos isolados, vivos ou
mortos, em lotes urbanos situados fora de áreas de preservação permanente, ou
fora de parques, reservas e estações ecológicas assim definidas por ato do poder
público, deverá ser emitida pelo órgão municipal competente. Nos casos em que o
município não emita autorização para a supressão de árvores isoladas, a mesma
será concedida pela CETESB.

FAUNA SILVESTRE
Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase
de seu desenvolvimento e que vivem naturalmente
fora de cativeiro, dentro dos limites do território
brasileiro, constituindo a fauna silvestre, bem como
seus ninhos, abrigos e criadouros naturais são
propriedades do estado, sendo proibida sua
utilização, perseguição, caça ou apanha.

RESERVA LEGAL

Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse
rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei Federal nº 12.727/12, com a
função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos
naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem
como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;
A título de reserva legal, no mínimo, (20%) vinte por cento da
propriedade deverá delimitada com vegetação nativa do ESTADO DE
SÃO PAULO.

LI C E N Ç AS
•Licença Prévia (LP):
•Licença de Instalação (LI):
•Licença de Operação (LO):

ARTIGO 57- PARA EFEITO DE OBTENÇÃO DAS LICENÇAS PRÉVIA, DE
INSTALAÇÃO E DE OPERAÇÃO, CONSIDERAM-SE FONTES DE
POLUIÇÃO:
I -Atividades de extração e tratamento de minerais, excetuando as caixas de empréstimo;
II -Atividades industriais e de serviços
III -Operação de jateamento de superfícies metálicas ou não metálicas, excluídos os
serviços de jateamento de prédios ou similares;
IV - Sistemas de saneamento, a saber:
-Sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento, transferência, reciclagem,
tratamento e disposição final de resíduos sólidos;
- Sistemas autônomos públicos ou privados de armazenamento, afastamento, tratamento,
disposição final e reuso de efluentes líquidos, exceto implantados em residências
unifamiliares
- Sistemas coletivos de esgotos sanitários:
- Elevatórias;
- Estações de tratamento;
- Emissários submarinos e subfluviais;
- Disposição final;
- Estações de tratamento de água.

V -Usinas de concreto e concreto asfáltico, inclusive instaladas transitoriamente,
para efeito de construção civil, pavimentação e construção de estradas e de obras de arte;
VI - Hotéis e similares que queimem combustível sólido ou líquido;
VII -Atividades que utilizem incinerador ou outro dispositivo para queima de lixo e materiais,
ou resíduos sólidos , líquidos ou gasosos, inclusive os crematórios;
VIII -Serviços de coleta, armazenamento, transporte e disposição final de lodos ou materiais
retidos em unidades de tratamento de água, esgotos ou de resíduos industriais
IX -Hospitais, inclusive veterinários, sanatórios,
de doenças;

maternidades e instituições de pesquisas

X - Todo e qualquer loteamento ou desmembramento de imóveis, condomínios horizontais
ou verticais e conjuntos habitacionais, independentemente do fim a que se destinam;
XI - cemitérios horizontais ou verticais;
XII - comércio varejista de combustíveis automotivos, incluindo postos revendedores,
postos de abastecimento, transportadores revendedores retalhistas e postos flutuantes;
XIII - depósito ou comércio atacadista de produtos químicos ou de produtos
inflamáveis;
XIV - termoelétricas

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

•Melhora da imagem pública e acesso a novos mercados
•Estando em conformidade legal, as empresas aumentam sua
competitividade e credibilidade junto ao mercado.
•Cada vez mais a licença é requisito para obtenção de financiamentos,
aprovação da empresa como fornecedora na cadeia produtiva e
principalmente na certificação de produtos tanto para o mercado interno
quanto para o externo.

LICENÇA PRÉVIA

É a licença concedida na fase do planejamento
do empreendimento ou atividade, aprovando
sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os
requisitos básicos e exigências técnicas a
serem atendidas nas próximas fases.

PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS NA ANÁLISE DO
PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
•Conformidade com zoneamento municipal e estadual
•Concepção do processo produtivo
•Localização (residências, áreas frágeis (proteção), compatibilização
com o interesse metropolitano/ municipal)

N°PROCESSO
N° DA LICENÇA \ DATA

CADASTRO CETESB

HORARIO DE
FUNCIONAMENTO
REGULAMENTOS LEGAIS
QUE AMPARAM A
OBRIGATORIEDADE DA LP
TIPO DE ET
AUTENTICIDADE DA LP

EXIGENCIAS TECNICAS SEREM
CUMPRIDAS PARA OBTENÇÃO
LI/LO

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
É a licença que autoriza a instalação do
empreendimento ou de uma determinada atividade
de acordo com as especificações constantes dos
planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambiental e demais exigências
técnicas necessárias.

PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS NA ANÁLISE DO
PEDIDO DE LI
•Conformidade com zoneamento municipal e estadual
•Processo produtivo (detalhado)
•Identificação
vibração)

dos poluentes emitidos (ar,

água,

solo, ruído,

•Característica da vizinhança
•Tecnologias de controle de poluição (parâmetros de projeto)

DA ANÁLISE DAS LICENÇAS (PRÉVIA,DE INSTALAÇÃO),
PODEM RESULTAR:
-PARECER DESFAVORÁVEL, por motivo técnico
•Incompatibilidade de uso e ocupação do solo
•Problemas de poluição de solução tecnicamente inviável
•Impossibilidade de atendimento aos padrões ambientais
- PARECER FAVORÁVEL COM EMISSÃO DAS LP/LI
• Com exigências técnicas

LICENÇA
DE
INSTALAÇÃO

EXIGÊNCIAS
TÉCNICAS

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
•Níveis de ruído deverão atender os padrões estabelecidos pela norma abnt
10.151.
•As vibrações deverão ser controladas
•Fica proibida a emissão de substâncias odoríferas na atmosfera.
•Os efluentes líquidos do empreendimento deverão ser tratados.
•Os resíduos gerados no estabelecimento deverão ter destinação adequada.

LICENÇA DE OPERAÇÃO
É a Licença que autoriza o funcionamento da
atividade mediante o cumprimento integral das
exigências técnicas contidas na Licença de Instalação

PRINCIPAIS ASPECTOS OBSERVADOS NA
ANÁLISE DO PEDIDO DE LO
•Vistoria técnica.
•Coerência com as informações da licença de instalação (localização,
processo produtivo, etc).
•Cumprimento das exigências técnicas constantes da licença prévia e
de instalação.

RESULTADOS DA VISTORIA PARA ANÁLISE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
Emissão da LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
• quando todas as exigências técnicas forem cumpridas e as informações
constantes do MCE estiverem corretas (instalações e atividades).
Indeferimento da LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)
•quando não forem cumpridas as exigências técnicas e/ou as informações
constantes do MCE não estiverem corretas ( instalações e atividades).

LICENÇA DE OPERAÇÃO À TÍTULO PRECÁRIO- (LOTP)Quando a comprovação do atendimento as exigências técnicas
( amostragens, avaliações, medições, etc) exigir o funcionamento da fonte
de poluição, poderá ser expedida uma LOTP,com prazo determinado (não
superior a 180 dias).

LICENÇA DE OPERAÇÃO PARCIAL (LO-PARCIAL)para apenas uma parcela de um empreendimento efetivamente implantada

LICENÇA
DE
OPERAÇÃO

CUSTOS ENVOLVEM O PROCESSO DE LICENCIAMENTO
Os custos envolvidos nas diversas etapas do Licenciamento (Licença Prévia, de
Instalação e Operação) são de responsabilidade da empresa.
O preço da análise da LICENÇA PRÉVIA será equivalente a 30% do valor
correspondente da LICENÇA DE INSTALAÇÃO.
OBS: Quando se tratar de empreendimentos considerados por Lei Federal ou
Estadual como microempresa ou empresa de pequeno porte – redução de 85%
do valor das taxas aplicadas conforme fórmulas descritas no artigo 73 e alíneas
correspondentes do Decreto Estadual nº 8468/76 e suas modificações.

O preço para expedição das Licenças de Instalação para as fontes constantes dos
incisos II, III, V, VI, VII, IX, XII e XIII do artigo 57 será fixado pela seguinte
fórmula:
P = 70 + (1,5 x W x √A) onde:
P = Preço a ser cobrado, expresso em UFESP
W = Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5 do Decreto Estadual
√A= Raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento
Quando se tratar renovação de licença a fórmula a ser cobrada será:
P = 0,5 [70 + (1,5 x W x √A)], onde:
P = Preço a ser cobrado, expresso em UFESP
W= Fator de complexidade, de acordo com o Anexo 5 deste Regulamento
√A=Raiz quadrada da área integral da fonte de poluição objeto do
licenciamento
Ou seja, 50% do valor cobrado na solicitação inicial de licenciamento

O preço para expedição das Licenças de Instalação para as atividades de extração e
tratamento de minerais será fixado de acordo com a seguinte fórmula:
P = 70 + [1,5 x W x (√AC + √A1)] onde:
P = Preço a ser cobrado, expresso em UFESP
√AC = Raiz quadrada da área construída e da área de atividade ao ar livre, em m²
(metros quadrados)
√A1= Raiz quadrada da área de poligonal, em ha (hectares)
Parágrafo único - Quando se tratar de extração e engarrafamento de água mineral
o preço das licenças de instalação será fixado pela seguinte fórmula:
P = 70 + (1,5 x W x √AC ) onde:
P = Preço a ser cobrado, expresso em UFESP
√AC = Raiz quadrada da área construída e de atividades ao ar livre em m² (metros
quadrados)
Quando se tratar de Licença de Operação para a atividade de extração e tratamento de
minerais, o preço será fixado de acordo com a área do módulo da poligonal a ser
explorado

O preço para expedição das Licenças para todo e qualquer parcelamento de
solo e cemitérios, será fixado pela seguinte fórmula:
P = 70 + 0,15, √A, onde
P = Preço a ser cobrado, expresso em UFESP
√A = Raiz quadrada da soma das áreas dos lotes em m² (metros quadrados),
quando se tratar de parcelamento de solo, e do empreendimento, quando se
tratar de cemitérios.
OBS: Parcelamento de solo para fins residenciais LP/LI – via GRAPROHABcobra-se Parecer Técnico-70 UFESP

IV - Sistemas de saneamento,
P = F x C, onde:
P = preço a ser cobrado em UFESP;
F = valor fixo igual a 0,5/100 (meio por cento);
C = custo do empreendimento em UFESP.
O preço para expedição das Licenças de Instalação, para todo e qualquer
serviço de coleta, armazenamento, transporte e disposição final de todos ou
materiais retidos em unidades de tratamento de água, esgotos ou de resíduo
líquido industrial, será fixado por meio da seguinte fórmula:
P = 70 UFESP

O preço para expedição das Licenças de Instalação para as fontes de poluição listadas no
inciso XIV (Termoelétricas ou co-geradoras de energia) do artigo 57, será fixado pela
seguinte fórmula:
P = F x C, onde:
P = preço a ser cobrado em UFESP;
F = valor fixo igual a 0,25/100 (zero vírgula vinte e cinco por cento);
C = custo do empreendimento em UFESP.
§ 1º - O preço para análise de pedidos de licenças de atividades de co-geração de energia que
tiverem sua produção integrada e condicionada ao processo produtivo de empreendimentos
licenciáveis pela CETESB será calculado com base no fator de complexidade W de atividade
principal, desde que se trate da mesma razão social, utilizando-se a fórmula prevista no
“caput” o artigo 73-C do Decreto
§ 2º - Quando se tratar de renovação de Licença de Operação, a fórmula a ser aplicada será:
P = 0,30 x F x C, onde:
P = preço a ser cobrado em UFESP;
F = valor fixo igual a 0,25/100 (zero vírgula vinte e cinco por cento);
C = custo do empreendimento em UFESP.

PARA EXPEDIÇÃO DE OUTROS DOCUMENTOS:
I-Pareceres técnicos e Certificados de Movimentação de Resíduos de Interesse
Ambiental: 70 (setenta) UFESP;
II - Regularização de plantas de projetos 35 UFESP;
III - Parecer de viabilidade de localização 100 UFESP;
IV - Certificado de Dispensa de Licença e Treinamento de Combate a Incêndio 35
UFESP;
V - Alteração de documento 10 UFESP.
Quando se tratar de empreendimentos considerados por lei federal ou estadual
como microempresa ou empresa de pequeno porte, o preço cobrado para a
expedição dos documentos listados será de 07 (sete) UFESP’s.

TEMPO DE ANÁLISE DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO
LICENÇAS PRÉVIA E DE INSTALAÇÃOestabelecido na lei estadual nº 997/76 regulamentada pelo decreto 8468/76
e suas alterações - 30 (trinta) dias a contar da data do protocolo do
pedido e processo devidamente instruído.
LICENÇA DE OPERAÇÃOconcedida somente após atendimento integral das exigências técnicas
constantes nas licenças prévia e de instalação - 60 (sessenta) dias para
vistoria e manifestação do órgão ambiental após manifestação do
interessado do cumprimento das exigências técnicas.

O PRAZO DE VALIDADE DAS LICENÇAS
( DECRETO ESTADUAL 47.397/02)
Após a emissão da Licença Prévia os empreendimentos tem o prazo máximo de 2
(dois) anos para solicitação da Licença de Instalação, e o prazo máximo de
3(três) anos para iniciar a implantação de suas instalações, sob pena de
caducidade das licenças.
OBS: a pedido do empreendedor e a critério da CETESB, os prazos mencionados
poderão ser prorrogados por igual período.
A Licença de Operação terá prazo de validade de até 5 (cinco) anos, a ser
estabelecido de acordo com o fator de complexidade (listagem anexa ao decreto)variando o prazo de 2 a 5 anos.

2 (dois) anos: w= 4; 4,5 e 5;
3 ( três) anos: w= 3 e 3,5
4 ( quatro) anos w= 2 e 2,5
5 ( cinco) anos: w= 1 e 1,5
As Licenças de Operação de Parcelamentos de Solo e Cemitérios não estarão sujeitas a
renovação.
A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DEVE SER REQUERIDA DE ACORDO COM AS
SITUAÇÕES ABAIXO:
• LICENÇA DE OPERAÇÃO EMITIDA ATÉ 04/12/2002: a renovação da licença foi
requerida ao órgão ambiental após a convocação da empresa por meio de carta da
CETESB, conforme Decreto Estadual 47.397/02.
• LICENÇA DE OPERAÇÃO APÓS 05/12/2002: a renovação deverá ser requerida 120
(cento e vinte) dias antes da expiração do prazo de validade constante na Licença,
conforme Decreto EstaduaL 47.400/02.

OS BENEFÍCIOS AMBIENTAIS ESPERADOS COM A RENOVAÇÃO DAS
LICENÇAS:

Possibilitar a atualização das informações das fontes de poluição pelo órgão
ambiental,
Induzir as empresas a reverem seus procedimentos com vistas a alcançarem a
maior eficiência ambiental;
Estabelecimento de um procedimento de comunicação do encerramento ou
desativação das atividades, como um instrumento preventivo na gestão
ambiental de forma a minimizar o surgimento de áreas degradadas;
A adoção de um programa de gestão ambiental baseado nas melhores tecnologias
e práticas de produção mais limpa.

Para o encaminhamento das questões ambientais relativas a
situação atual do empreendimento deverá ser aceito um
“PLANO DE MELHORIA AMBIENTAL (PMA)”
O não cumprimento do plano acarretará em aplicação das
sanções legais cabíveis.
O processo deverá ocorrer com negociação entre as partes
interessadas, principalmente no que se refere ao
estabelecimento de metas de desempenho ambiental.

Aspectos a serem abordados no PMA
Medidas corretivas para situações de poluição ou riscos de
poluição :
-Decorrentes da emissão de efluentes líquidos gerados nos
diversos setores da empresa;
-Decorrentes da emissão de efluentes atmosféricos
-Decorrentes do armazenamento transitório, da disposição
final ou do tratamento dados aos resíduos sólidos de origem
industrial;
-Decorrentes da emissão de ruídos/vibração
-As exigências atualmente vigentes para áreas contaminadas
em processo de recuperação;

O Órgão ambiental estabelecerá os critérios para as condicionantes
relativas as fontes prioritárias por :
Águas- monitoramento da qualidade das águas do corpo receptor e
apresentação do plano de automonitoramento dos efluentes líquidos
conforme termo de referência disponibilizado;
Ar- aplicação do previsto no decreto para áreas saturadas e apresentação
do plano de amostragem das emissões atmosféricas, conforme termo de
referência disponibilizado
Resíduos- apresentação do plano de gerenciamento dos resíduos sólidos
gerados na fonte
Análise de risco – utilizando como base a lista de substâncias tóxicas e
inflamáveis constantes na norma CETESB P4.261- “Manual de Orientação
para Elaboração de Estudos de Análise de Riscos” .

-Áreas contaminadas- as condicionantes referentes a apresentação e análise preliminar e ou
investigação confirmatória serão solicitadas com base no “manual de gerenciamento de
áreas contaminadas” , para as fontes classificadas pelas agências ambientais como
prioritárias por motivo “áreas contaminadas” em etapas.
-Ruído e vibração- manter em condições operacionais de modo que os níveis de ruído gerados
pelo processo industrial atendam a NBR 10.151 DA ABNT, conforme RESOLUÇÃO
CONAMA 01/90. e vibrações conforme método de avaliação de forma a evitar incômodos ao
bem estar público.

Quando da ocorrência de desconformidades, de imediato a agência ambiental deverá ser
formalmente comunicada, com indicação da desconformidade, das causas do episódio e as
medidas de adequação adotadas pelos responsáveis pelo empreendimento para correção da
irregularidade.
A renovação da Licença de Operação deverá ser requerida com antecedência mínima de 120
( cento e vinte ) dias, contados a partir da data de expiração do seu prazo de validade,
conforme disposto no parágrafo 6º do artigo 2º do Decreto 47.400, de 04/12/2002, que
regulamenta dispositivos da Lei nº 9509/97.
A Licença de Operação de renovação será emitida para produção média mensal/anual de
( descrever os produtos), utilizando para tanto, as áreas, processos e equipamentos constantes
do memorial de caracterização do empreendimento apresentado na ocasião da solicitação
desta licença.

Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão comunicar ao
órgão competente a suspensão ou o encerramento das suas atividades. ( artigo 5º,
paragrafo 1º do Dec. 47400/2002)
A comunicação deverá ser acompanhada de um PLANO DE DESATIVAÇÃO
contemplando a situação ambiental existente e, se for o caso, a implementação das
medidas de restauração e de recuperação da qualidade ambiental das áreas que
serão desativadas ou desocupadas.
Ficará o declarante sujeito às penas previstas em lei, em caso do não cumprimento
das obrigações assumidas.
As restrições ao uso verificadas após a recuperação da área devem ser averbadas
no registro de imóveis competente.

CONSIDERAÇÕES
O processo de licenciamento é uma obrigação legal;
 Todo processo de licenciamento pode ser simplificado quando as
empresas trabalham desde o início em interação com o órgão ambiental,
buscando de forma transparente as soluções para o desenvolvimento de
suas atividades respeitando o meio ambiente;
 O processo de licenciamento é um instrumento de gestão conciliando
o desenvolvimento das atividades humanas e o respeito ao meio ambiente.

