
  

“Fiscalize o seu município” – www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br 

1 

 

DECRETO  

N° 7038/2017 

 
 

Regulamenta as normas específicas para o 

Licenciamento Ambiental em conformidade com a 

Resolução CONAMA n° 237/97, deliberação 

COSEMA normativa n° 01/2014 e a Lei Municipal n° 

848/92. 

 

 
FELIPE AUGUSTO, Prefeito Municipal de São Sebastião, no uso das atribuições 

que lhe são conferidas por Lei, 
  
Considerando a necessidade de criar mecanismos facilitadores que permitam dar 

agilidade ao licenciamento de atividades econômicas e empreendimentos no Município de São 
Sebastião; 

  
Considerando a necessidade de oferecer à população um serviço público de 

qualidade, facilitando o atendimento ao cidadão, oferecendo mecanismos simples, fáceis e 
acessíveis para os procedimentos de licenciamento; 

  
Considerando a necessidade de desburocratizar e tornar mais racional, eficiente e 

ágil a concessão de alvarás e de licenças para autorizar o funcionamento de empresas e 
desenvolvimento de novos empreendimentos no município de São Sebastião; 

  
Considerando que a Politíca Ambiental do Município de São Sebastião, Lei n° 

848/92, determina que o Município promova a conservação do patrimônio público, das paisagens 
naturais notáveis, dos sítios arqueológicos; a proteção do meio ambiente; o combate à poluição em 
qualquer das suas formas, a preservação das florestas, da fauna, da flora, dos rios, dos lagos, do 
mar e das praias; a recuperação e a conservação da Cidade, suas paisagens e recursos naturais, 
determinando a aplicação de instrumentos normativos para viabilizar a gestão do meio ambiente, 
além de impedir ou controlar o funcionamento e a implantação ou ampliação de construções ou 
atividades que comportem risco efetivo ou potencial de dano à qualidade de vida e ao meio 
ambiente; 

  
Considerando a Deliberação CONSEMA Normativa n° 01/2014 que fixa a tipologia 

para o exercício da competência municipal, no âmbito do licenciamento ambiental, dos 
empreendimentos e atividades de potencial impacto local, nos termos do artigo 9º, inciso XIV, alínea 
“a”, da Lei Complementar Federal n° 140/2011. 

  
Considerando a publicação no Diário Oficial do Estado de São Paulo (DOESP) 

número 126(19), de 30/01/16, Seção I, pág.42 que comunica a aptidão do Município de São 
Sebastião a realizar licenciamento com a classificação de baixo ou médio impacto ambiental local. 

 
D E C R E T A: 

 
Artigo 1º Fica o Município de São Sebastião, no âmbito da Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente, autorizado a conceder o Licenciamento Ambiental das Atividades, Empreendimentos 
Industriais, Empresariais, Sociais ou Recreativos, mediante procedimentos de análise, fiscalização e 
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controle das atividades cujos impactos ambientais diretos não ultrapassem o território do Município e 
sejam classificados como de baixo ou médio impacto, de acordo com a Deliberação CONSEMA 
Normativa n° 01/2014; 

  
Artigo 2º Ao Município compete buscar a compatibilização do desenvolvimento 

econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, 
visando ao desenvolvimento sustentável com base nos artigos 23; 30, incisos I, II, e VIII, e artigo 225, 
da Constituição Federal; Lei Federal n° 6.938/81; Resolução CONAMA n° 237/97; e Lei Municipal n° 
848/92. 

  
Artigo 3º Para fins deste decreto, são adotadas as seguintes definições: 
  
I - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão 

ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos e atividades 
utilizadora de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 
que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as disposições legais 
e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis a cada caso; 

  
II - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental estabelece as 

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 efetivamente ou potencialmente 
poluidoras ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental. 

  
Artigo 4º Para avaliação da degradação ambiental e do impacto das atividades no 

meio urbano será considerado o reflexo do empreendimento no ambiente natural, no ambiente social, 
no desenvolvimento econômico e sociocultural, na cultura local e na infraestrutura da cidade. 

  
Artigo 5º As Atividades passíveis de licenciamento municipalizado são aquelas 

constantes no ANEXO I e ANEXO II da Deliberação CONSEMA Normativa n° 01/2014, classificadas 
como de baixo e de médio impacto ambiental local. 

  
Artigo 6º A Secretaria Municipal do Meio Ambiente é o Órgão responsável pelo 

exercício da fiscalização e monitoramento das atividades licenciadas. 
  
Artigo 7º Para fins de licenciamento ambiental poderá ser exigido, a critério do 

Órgão Ambiental, estudo ambiental simplificado (EAS) e, nos casos de maior magnitude, Relatório de 
Impacto Ambiental (RIA). 

  
§1º  Relatório de Impacto Ambiental (RIA) é a denominação do instrumento de 

gestão ambiental, utilizado para exigir os estudos simplificados a fim de avaliar as interações da 
implantação ou da operação de uma atividade efetivamente ou potencialmente causadora de 
degradação ambiental. 

  
§2º  A critério da Secretaria Municipal do Meio Ambiente poderão ser exigidos entre 

outros, os seguintes estudos: 
  
a) estudos de tráfego; 
b) levantamentos de vegetação; 
c) impactos no solo e rochas; 
d) impactos na infra-estrutura urbana; 
e) impactos na qualidade do ar; 
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f) impactos paisagísticos; 
g) impactos no patrimônio histórico - cultural; 
h) impactos nos recursos hídricos; 
i) impactos de volumetria das edificações; 
j) impactos na fauna; 
k) impactos na paisagem urbana; 
l) impactos de vizinhança; 
m) estudos sócio-econômicos. 
  
Artigo 8º  A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no exercício de sua 

competência de controle e, em conformidade com a Resolução nº 237, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente e com a Deliberação CONSEMA Normativa n° 01/2014, expedirá as seguintes 
licenças: 

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

empreendimento ou atividade, aprovando sua concepção e localização, 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. 

  
Artigo 9º  As atividades e empreendimentos classificadas como de baixo impacto 

ambiental local, de acordo com a Deliberação CONSEMA Normativa n° 01/2014, sujeitar-se-ão ao 
Licenciamento Único (LU) e poderão ser dispensadas das licenças referidas no artigo antecedente. 

  
Artigo 10.  As licenças terão os seguintes prazos de validade: 
  
I - a Licença Prévia (LP) terá validade máxima de 01 (um) ano; 
  
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser de, no mínimo, o 

estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 03 (três) anos; 

  
III - o prazo de validade da Licença de Operação (LO) e da Licença Única (LU) 

deverá considerar os planos de controle ambiental e o nível de impacto ambiental local, sendo de, no 
máximo 5 (cinco) anos. 

 
§ 1º A renovação da Licença de Operação (LO) e da Licença Única (LU) deverá ser 

requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade 
fixado na respectiva licença. 

 
§ 2º A partir da data do protocolo da solicitação de renovação da Licença de 

Operação (LO) ou da Licença Única (LU), ficará o prazo automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
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Artigo 11.  A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, mediante decisão motivada, 
poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou cancelar 
uma licença quando constatar: 

  
I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou norma legais; 
  
II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam a 

expedição da licença; 
  
III - superveniência de riscos ambientais e de saúde. 
  
Artigo 12. As taxas a serem cobradas serão estabelecidas por legislação específica 

e definidas de acordo com o cálculo do fator de complexidade.  
  
Artigo 13.  As atividades e empreendimentos que, encontram-se em fase de 

instalação no Município, a partir da publicação deste Decreto, deverão regularizar o exercício da sua 
atividade, submetendo-se, no que couber, ao disposto neste. 

  
Artigo 14.  As atividades e empreendimentos que, encontram-se em operação no 

Município, terão prazo máximo improrrogável de 01 (um) ano, a partir da publicação deste decreto, 
para adequarem-se aos termos e condições deste, dessa forma, regularizando a sua atividade. 

 
Artigo 15.  As licenças ambientais concedidas pelo Órgão Ambiental Estadual, 

antes da publicação deste decreto, permanecem válidas e, após a expiração da sua validade ou 
decorridos três anos da sua concessão, deverão se submeter ao regramento municipal. 

  
Artigo 16.  A emissão do alvará de funcionamento fica condicionada a 

apresentação da licença ambiental ou dispensa da mesma.   
 
Artigo 17. Nos casos omissos, aplica-se, de forma suplementar, a Legislação 

Ambiental Estadual e Federal. 
  
Artigo 18.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se 

as disposições em contrário. 
 

 
São Sebastião,  04 de dezembro de 2017. 

  
 

 
 
 

FELIPE AUGUSTO 
Prefeito 


