
CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA AO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
 

 

PARECER DA CÂMARA TÉCNICA DE LEGISLAÇÃO  

 

PARECER EMITIDO REFERENTE ao Processo Administrativo nº 40169/2018 

Ref.: Solicitação de alvará de aprovação de projeto comercial dos lotes 17,18,19 e 20 localizado na Av. Com. José 

da Silva Martha, s/n, qd. 20, lado par, Vila Santista 

 
Considerando pedido de alvará de aprovação de projeto comercial feito por Castilio 

Representações e Gestão de Bens Próprios Ltda., 
 
Considerando que parte do imóvel confronta com faixa de segurança marginal ao Córrego Água da 

Forquilha; 
 
Considerando que a Resolução Comdema 002/2002, determina diretrizes ambientais ao 

parcelamento do solo, definindo faixa de 50 metros de cada lado das margens do Córrego Água da Forquilha (artigo 
3º, inciso VI), vedando o parcelamento do solo nessas áreas; 

 
Considerando que a Resolução referida fundamentou o indeferimento do pedido de aprovação de 

projeto, decisão esta que foi objeto de recurso pelo munícipe proprietário do imóvel, apontando confronto da 
Resolução referida, com a Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal); 

 
Considerando que a Sra. Procuradora Jurídica do Município, Dra. Adriana Rudino da Silva, 

analisando os termos do recurso, manifestou pelo deferimento deste, para permitir aprovação do projeto 
pretendido pelo Munícipe, com aplicação do Código Florestal. 

 
Em análise ao processo, a Câmara Técnica de Legislação do Conselho Municipal do Meio Ambiente 

vem se manifestar, por meio do presente parecer, conforme segue: 
 
O cerne da questão refere-se a situação na qual constata-se incompatibilidade da Resolução 

Comdema nº 002/2002 e o Código Florestal vigente (Lei nº 12.651/2012), uma vez que este último 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 e, aplicando-se a Lei Federal ao caso em 
comento, a gleba, objeto do pedido de desdobro, não estaria localizada em Área de Preservação Permanente. 

 
Neste contexto, importa seja esclarecido que se verifica aqui 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. 

 
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. 

 
Não obstante a observação referida quanto a hierarquia das normas, importante reforçar o motivo 

pelo qual a Resolução Comdema nº 002/2002 foi elaborada. 
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Referida Resolução estabelece diretrizes ambientais para o parcelamento do solo e construções em 

condomínio na Bacias dos Córregos Água da Ressaca e Água da Forquilha (Resolução nº 002/2002) e foi elaborada 
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. 

 
Assim, ficou estabelecido em referida Resolução a Área de Preservação Permanente deve ter a 

preservação de seu entorno num raio de 50 metros (artigo 3º, inciso VI). 
 
Portanto, desde logo tem-se que a resposta quanto a imposição mais rígida de preservação da APP 

em questão está exatamente na impossibilidade de permeabilizar esta área, a fim de evitar, além de danos 
ambientais, alagamentos os quais, no passado, foram causas inclusive de danos materiais e mortes. Recorda-se, 
ainda, as inúmeras notícias jornalísticas quanto erosões que ameaçam até mesmo condomínios edilícios. 

 
Importa, contudo, destacar que a área em questão é tida como urbana consolidada, uma vez que 

dispõe de equipamentos de infraestrutura públicos, nos termos do artigo 16-C, §2º da Lei n º 13.465/2017, com 
parcelamento do solo implementado antes do Código Florestal vigente.  

 
Diante disso, em que pese a Resolução Comdema 002/2002 estipular proteção em área maior que 

a disposta em Código Florestal e Lei de Parcelamento do Solo, estando diante de área urbana consolidada, entende-
se pelo deferimento do recurso em comento. 

 
Ainda, cumpre sejam aqui dispostos outros comentários prementes para a questão que se coloca. 
 
1 – Importante seja realizada a metragem da largura do córrego junto ao local em que se encontra 

imóvel, uma vez que o próprio Código Florestal exige a preservação de 50 metros para cursos d’água que tenham 
de 10 a 50 metros de largura.  

 
2 –  Como já referenciado, esta Câmara entende o confronto das normas diante da hierarquia destas 

e, por tal motivo, posiciona-se no sentido de que o plenário do Comdema inicie deliberação no sentido de eventual 
elaboração de Lei Municipal para a efetiva proteção mais rigorosa de margens de cursos d’água existentes na 
cidade.  

 
Isto posto, a Câmara Técnica de Legislação do Comdema Bauru, posiciona-se no sentido de 

deferimento do recurso para emissão de alvará de projeto objeto do processo administrativo em análise, uma vez 
que área urbana consolidada, aplicando-se o Código Florestal em vigência, desde que o empreendedor considere 
e apresente estudos de forma a identificar eventuais riscos, bem como propostas para mitigar ou evitar outros 
danos ambientais e materiais no local, com ênfase nos aspectos hidrogeológicos e da macro e micro drenagem 
urbana nesta área. 

 
Colocado em votação, foi o presente parecer aprovado em reunião ordinária do COMDEMA. 
  
                          Bauru, 26 de novembro de 2021 
 

________________________________ 
Simony Silva Coelho 

Presidente do COMDEMA BAURU 


