
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO 

PARECER EMITIDO REFERENTE AO Processo Administrativo nº 62214/2014

Ref.: Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre esta Prefeitura Municipal e Ministério Público do Estado de 
São Paulo, em junho de 2015, no qual consta doação de área pela União, a este Município, com encargo atinente 
a implementação de vias de circulação e parques ambientais, com prazo prorrogado até o mês de junho deste 
ano de 2021, sob pena de incidência de multa diária.

Considerando o despacho do então Secretário Municipal do Meio Ambiente, durante o exercício 
do ano de 2020, no sentido deste Conselho Municipal analisar possibilidade de alteração das Resoluções 
COMDEMA nº 002/2002 e 003/2002, a fim de que estas se adequem a Lei Federal nº 12.651/2012 e Lei Municipal 
4969/2003;

Em análise do processo, e após reunião realizada junto a Secretaria Municipal de Planejamento e 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, a Câmara Técnica de Legislação do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente vem se manifestar, por meio do presente parecer, conforme segue:

Primeiramente, importante reforçar o motivo pelo qual as Resoluções COMDEMA nº 002/2002 e 
003/2002 foram elaboradas.

Referidas Resoluções estabelecem diretrizes ambientais para o parcelamento do solo e 
construções em condomínio nas Bacias Hidrográficas dos Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha 
(Resolução n° 002/2002) e Córrego Água do Sobrado e Córrego da Grama (Resolução nº 003/2002) e foram 
elaboradas tendo em vista a importância de preservação dos recursos naturais ali presentes, tendo em vista que, 
sendo Área de Preservação Permanente em fundo de vale, assume a função de sumidouro natural de escoamento 
de água pluvial, devendo, também ser objeto de um plano de macro drenagem com o fim de evitar os 
alagamentos na região.

Neste sentido, ficou estabelecido em referidas Resoluções que referidas Áreas de Preservação 
Permanente devem ter a preservação de seu entorno num raio de 50 metros (artigo 3º, inciso VI da Resolução 
002/2002 e artigo 1º inciso IV da Resolução 003/2002).

O despacho do então Secretário do Meio Ambiente em 26 de novembro de 2020, solicita que tais 
Resoluções sejam adequadas à luz do Código Florestal vigente (Lei nº 12.651/2012), o qual dispõe, no artigo 4º, 
inciso I, alínea a), a preservação de 30 metros das faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura.

Isso porque, conforme despacho da Secretaria Municipal de Planejamento (fls. 99) a preservação 
de 50 metros nos locais estabelecidos das Resoluções COMDEMA, inviabilizaria a execução de projetos para 
implementação de vias de circulação nos locais.

Primeiramente, neste contexto, importa seja esclarecido que se verifica aqui evidente 
sobreposição de normas e, portanto, imposição de observância de hierarquia das leis. As leis, no cenário nacional, 
apresentam uma ordem de hierarquia na qual as de menor grau devem obedecer às de maior grau. O artigo 59 da 
Constituição federal descreve os instrumentos normativos da seguinte maneira: emendas à Constituição federal, 
leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções.
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Não se pretende no presente parecer exaurir a explanação quanto a hierarquia das normas, no 
entanto, deve ser tido em conta que, enquanto o Código Florestal é Lei Ordinária e as Resoluções COMDEMA são, 
como o próprio nome diz, Resoluções, a aplicação dos dispositivos do Código Florestal podem ser efetuadas, 
mesmo que não sejam revogadas ou alteradas as disposições constantes nas Resoluções em comento.

Ainda, diante da necessidade de construção de vias de circulação nos locais os quais recaem a 
tutela ambiental das Resoluções, tem-se aqui obras de utilidade pública de infraestrutura essencial o que, por si 
só, já autoriza a execução do projeto conforme normas do Código Florestal, além da necessidade de aprovação do 
órgão ambiental, uma vez que este deve necessariamente ser objeto de licenciamento ambiental.

Impera também apontar que a compensação ambiental deverá ocorrer em casos como tais, o que 
será determinado quando da emissão das licenças ambientais atinentes.

Este Conselho recorda, por fim, a previsão de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) disposta no Termo de Doação de fls. 48 sendo que esta poderá incidir a partir do mês de junho do 
presente ano.

Isto posto, a Câmara Técnica de Legislação do COMDEMA Bauru, posiciona-se no sentido de não 
vislumbrar necessidade de revogação ou adequação das Resoluções COMDEMA 002/2002 e 003/2002, sendo que 
tais não implicam em inviabilização de projeto das vias de circulação, pelos motivos supra expostos.

Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado em reunião ordinária do COMDEMA.

                        Bauru, 26 de março de 2021

_________________________________
Simony Silva Coelho

Presidente do COMDEMA BAURU


