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DESPACHOS DO PRESIDENTE

DA REPÜDLICA

,MENSAGEM· N9 · 192

BXCELENT!SSlHO SENHOR PRESIDENTE 00 SENADO'FEOEnALi
, Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos dos artigos 59, parágrafo 19, e 81, item IV, da
Con~
tituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de Lei
n9 19/88 (n9 216/87, na ori9e111), que •institui o Plano Nacional
de Gerenciamento Costeiro e dá outras providências•.

-

1

~ veto incide sobre disposição que considero co~
triria ao interesse p~blico, representada pela expressão •ou extr~
judiciais•, inserta no parágrafo único do artigo 79 da proposit~

ra.

Ouvida sobre a anatéria, assim se pronunciou a con.
sultorla.Jur!dica do Ministério da Marinhai
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•Ti-atando-se da tutela de bens públicos,
confor~e se observa dos incisos I, II e III do a~
tigo 39 do referido projeto, não há possibilidàde
de ser efetuado acordo extrajudicial, em decorrên.
eia do princlpio da indisponibilidade do interesse
pÚblico, que é um dos postulados informativos do O!
reito Administrativo Brasileiro.
Quanto a esse principio, dii CRETELLA J~
NIORr
•o interesse público, de que é titular
, o Estado, .somente pode sêr disposto peÍo Estado:
•• pessoas outras que não o Estado, bem como os
ór9ios da Administração, em hipótese alguma, PQ
derio ~ispor dos interesses públicos, dos quai;
tém apenas a guarda." (Tratado de Direito 1'dminis
tr~tivo - volume X - Forense - pag. lJO).
A Uniio Federal pode transigir para te!_
ainar lit!gio. Está autorizada pela Lei n9 6.825,
d• 22 de setembro de 1980, conformes~ vê do seu
artigo 59, A norma legal só autoriza essa tran
•ação se efetuada in judicio. Assim, a _Admini!
traçã:o Pública, em face do direito positivo vigcn
te e dos princípios gerais do Direito Administr~
tivo, não pode prescindir da solução jur1sdici2
"ªl nQs litigios em que se veja envolvida. Da!,
portanto, a necessidade de homologação em julzo
de transação cvcntual~entc celebrada pela União
Federal com terceiros, o que torn~ injurldico,no
projeto, a exprcss~o •ou extrajutliciais•.
A locução em foco é, portanto, contrária ao 1nt~

,,,.....
reaact público.

são estes os mot1vo3 que me levaram• vetar, pa~
cial1nente, o projeto cm causa, os quais ora submeto à elcv~da
aprctciação dos Senhores Membros do Con9rcsso Ndcional.
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7 .661, de

16

de

maio

de

988.

Institui o Plano Nacional de Geren
ctamento Costeiro e dá outras prõ
vidências.
-

,,.....
,,-

o P R E S I D E N T E DA R E P O 8 L I CA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a.seguinte Lei:
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Art. 19 - Como parte integrante da PolTtica Nac1o
nal para os Recursos do Har - PNRM e da PoHtica Nacional do 11eio Ambieii
te - PNMA, fica instituído o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro~
PHGC,

rr>

•
Art. 29 ·• Subordinando-se aos princípios e tendo
em vtsta os ,objethos genêricos da PNHA, fixados respectivamente nos arts.
29 e 49 da lei n9 6.938, de 31 de agosto de 1981, o PNGC visarâ especifi
tamente a orientar a utilização racional dos recursos na Zona Costeira:
de forma· a contribuir para elevar a qualidade da vida de sua popuhçiio,
e a proteçio do seu patrimõnio natural, histórico, êtnfco e cultural.
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei,consi
dera-se Zona Costeira o espaço geogrifico de interação do ar, do mar e
da terra, incluindo seus recursos renovã,eis ou não, abrangendo uma fai
xa ~aritima ~ outra terrestre, que serio definidas pelo Plano.
Art. 39 • O PNGC dev eri prever o zoneamento de usos
e atividades na Zona Costeira e dar prioridade ã conservaçio e proteção,
entre outros, dos seguintes bens:
J • recursos naturais, renovivei s e não rer:ovãveis;
recifes, parcêis e bancos de a;gas; ilha~ costeiras e oceânicas; sist!
~as fluviais, estuarinos e lagunares, ba1as e enseadas; pra1as; promo~
tõrios, cestões e gr~tas mar1nhas; restingas e dunas; florestas litora
neas,-manguezais e pradarias submersas,
II•
s1tios ecolõgicos de relevância cultural e de
mais unidades naturais de preservação permanente;
III - monumentos que integrem o patrimônio natural•
hfstõrico. paleontolõgico, espeleológico, arqueológico, êtn1co,cultural
e paisagist1co.
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Art. 49 - O PNGC seri elaborado e, quando necessi
rio, atualizado por um Grupo de Coordenação, dirigido pela
Secretarii
da Comissão Interministerial para os Recursos do Mar - SECIRH, cuja ~om
posição e forma de atuação serio definidas em decreto do Poder EaecutT

rrr
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r-

r
'.""'

Art. so - O PNGC seri elaborado e execut~éo obser
vando normas, critérios e padrões relativos ao controle e ã marutençãõ
da qualidade do meio amb1rnte. estabelecidos pelo CONAMA. que contemplem,
entre outros, os seguintes aspectos: urban1zação; ocupaçào e uso doso
lo, do subsolo e das ãguas; parcelamento e remembramento do s~lo; Sl\te
•• viir10 e de transporte; s1stema de produçao, transm1ssao e d1~tr1bu1
ção de ener9iJ; nao,tação e saneamento bis1co; turismo, recreaçao e li
zer. patri111on10 natural, histõr1ce, étnico, cultural e pa1sagistíco. § 19 - Os Estados e Hun1clp!os poderao instituir,
ltravês de lei, os respectivos Planos Estaduais ou Hun1c1pa1s de Geren
ctamento Costeiro, observadas as normas e d1retr1zes do Plano Nac1on~T
e o dhposto
nesta lei, e des19nar os Õrgios competentes para• e xec uç a e
desses Phnos.
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de Coo~
denação i Comissão lnterminister1al para os Recursos do Mar - CIR~. &
qual caberi ai;rovi-lo, com 1ud1encia do Conselho Nacional do Heio Amb,en
te • CONAHA.
§ 20 • O Plano seri aplicado co~ a participação da
IJniio·, dos Estados, dos Territõr;os e dos Municípios, através de ôrgãos
e entidades. integradas ao Sistema Nacional do He10 Ambiente - S(SNAMA.
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§ 19 - O Plano serã sub~etido pelo Grupo

11•10•040/1
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f 29 • Normas e dfretrtzes sobre o uso do solo,do
subsolo e' das i9uu, bem como limi tai;õcs i utl ltuçio de imõvefs poderio
ser estabelecida$ nos Planos dl' Gerenc lamento Costeiro, Nac tona 1, [Uadu
11 e Hun1clpal. prevalecendo 1empre as disposições de natureza mais reí
trilha.
·
-

I"'

;

r-
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Art, 69 • O licenciamento Para parcelamento e re
•embramento do solo, construçio, instalação, funcionamento e ampltaçiõ
de 1tividades, com alterações das características naturais da Zona Cos
leira, deveri observar, além do disposto nesta lei, as demais normas es
peclficas federais, estaduais e municipais, respeitando as
dlretrizei
dos Planos de Gerenciamento ~esteiro.
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§ 19 • A falta ou o descumprimento, mesmo p1rci1l
das condições do lfcencfamento previsto neste artigo serio sancionados
com
int-erdição,
embargoem.lei.
ou dl'molição, sem prejuizo da cominação dl' outr'as
penalidades
previstas

r>
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§ 29 • Para o lfcencfamento, o órgão competente so
lfcfteri ao responsável pela atividade•
elaboração do estudo de fmpac
to ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambien
ta
1
•
RIMA.
clevido1111ente
aprovado.
na
forma
da lei.
.
.
l

Art. 79 - A degradação dos ecossistemas, do patri
~Ônio e dos recursos naturais da Zona Costeira tmelicari ao agente i
obrigação de reparar o dano causado e a sujeição as penalidades previs
tu no a r t , 14 da Let n9 6.938, de 31 de agosto de 1981, e.levado o 1T
•1te miximo da multa ao valor correspondente a 100.000 (cem mil) ObrT
gações e11
do lei.
Tesouro Nacional • OTN. sem prejuízo de outres sanções pre
~htas
Parigrafo ünico - As sentenças condenatõrias e os
acordos Judfciafs (VETADO), que dispuserem sobre a reparação dos danos
10 meio ambiente pertinentes a esta Lei, deverão ser comunicados pela
Õrgio do Hinistêrio Público ao CONAMA.

-. ------

Art. 89 - Os dados e as informações
resultantes
do ~onitoramento exercido sob responsabilidade municipal, estadual ou
federal na Zona Costeira comporão o Subsistema •Gerenciamento Costeiro•. SJNJHA.
integrante do Sistema Hacfonal de Informações sobre o Meto Ambiente•

.

- ...

·-·--

P1rigrafo único - Os Õrgios setoriã°is:- seccion1is
e dern.iis instituições cul tu
rats, ctent1fic1s e tecnolõgicas encaminharão ao Subsistema os dados
relativos ao patrimõnio natural, histôrico. êtnico e cultural, ã quali
dtde do meio 1mbiente e I estudos ae impacto ambiental, da Zona CosteI

e locais do SISNAKA. bem como uniursfdades

r·
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Art. 90 - Para evitar a degradaçio ou o uso inde
vtdo dos ecoss;stemas. do patrimônio e dos recursos naturais da Zoni
Costeira, o PNGC poderá prever a criação de unidades de conservaçio per
••nente. na forma da legislação em vigor.
· •
.
Art. 10 - As praias são bens pÜblicos de uso comum
sempre. livre e franco acesso a elas ·e 10
•ar. em qualquer direçio e sentido, ressalvados os trechos
considera
dos de interesse de segur1nça nacional ou incluidos em ireas protegfdai
por legislaçio especific1.
do povo. sendo ·assegurado,

§ 10 • Hio seri permitida I urbentzaçio
ou qual
quer form1 de utilização do solo na Zona Costeir1 que impeça ou dift=
culte o acesso· 1ssegurado no caput deste artigo.

r"·

§ 20 - A regulamentação desta Lef determinari
as
car1cteristfc1s e as •odalidades de 1cesso que garantam o uso público
das praias e do mar.
§ 30 • Entende•se por praia I irea coberta e des
coberta periodicamente pelas iguas, acr~scida da faixa subseqOente dê
•aterial detritico, tel como areias. cascalhos, seixos e Pedregulhos,
ati o limite onde se inicie a vegetação natural, ou, em sua ausencia,
onde comece um outro ecossistema.

Art. 11 • O Poder Executivo regul1111ent1ri es~ Le~
no que couber, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
pubttcaçio.

Art.

12

Art. 13 • Revog1111-se as disposições em contririo.
.
lrastlh., em 16 de
1670'da Independência e 1000 da República.
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2 - RESOLUÇÃO Nº. 01/90 DA CIRM - COMISSÃO
INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR
-APROVA O PLANO NACIONAL OE GERENCIAMENTO COSTEIRO
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RESOLuçio NO 01/90

r:
/

/

Aprova o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro

r

(PNGC).

A Comissão Interministerial para os Recursos
(CIRM),

r:

de 1990,

em sua 107ª Sessão Ordinária,

do

Mar

realizada em 26 de setembro

tendo em vista o disposto no Art. 40,

§

10,

da Lei

no

r-

r-

7.661, de 16 de maio de 1988, resolveu:

r

Art. 10 - Aprovar
Costeiro

o

Plano Nacional de Gerenciamento

(PNGC), que a esta acompanha, elaborado pelo Grupo de Co-

ordenacão definido no Decreto nQ 99.213, de 18 de abril de 1990, e
submetido a audiência do Conselho

r:
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r

r

r:

r
('

(CONA-

MA), em sua 25ª Reunião Ordinária.
Art. 20 - Esta Resolução

r:
r:

Nacional do Meio Ambiente

entra em vigor na data de sua

publicação.

~--:7.

Brasília, DF, em 21 de novembró de· 1990.
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A
Lei
no.
7.661/88.
que
in,titui
o Pl•no
N•cionaJ de
Gerencia•ento
Co~tPtro.
considera
co•o Zon~ Co5te•ra
o
esp6,o
geo,r,fico
de interl,io do ~r. do
e dl terraincluindo seus
recur5os
renov,veis
ou nio. e abrang!ndo
uaa faixa ••rfti•a
e outra
ierrestre. ~ ~ere• def1n1d1s ne,te Plano.

••r

lendo e• Yi$ta ~ sua co•plexidade.
eKtens~o
Costeira const1tu1 u• síste•~ geogr,fico
to•

2on~

C~f

n~ja se proce~sa a convergência
de f~tores
a•b1enti15
terrestres.
MarftiM~s
e at•osf~r1cas;

e peculiaridade.

c~racterfsticas
e caracterfsti-

~ Zon~ Coste,r~ ~e car~ctert=i
Peli presenca de á~uas
co~
f1sico-qu1~1cas
espec1ai~
e Por UM
conJunto
de
Pirt1cul1rMente
evolutivos.
Por
sui
acentuad~
proout1v1d&ae
orQ~n1c~.
os
eco,s1steM&~
cost~1ros
,jio
('t'IÇl~M
tMPortantes cade1ts tl ,~ent~res
~ 5io ire~E propicias
à 11ar1cultura
e

pr0Pr1edides
ecossiete~~r
~ Pesca;

na tona Costeira é onde se concentra a Maior parte da poe considerável
nü11ero de cidades
- sobretudo
a~ capitais
Preocupante
e crescente
n1vel
de
expans~o
urban?
desordenad~.
O
probleM?
se acentua. tendo e~ vist~
o substancial
interesse
tur1stico
que pro•ove s19n1ficativo
afluxo
periódico
de
cont1n~entes
huManos par~ a Zona Costeira;
Pula,io
apresent?

r:
('
('

r:

r

econÔMico
Privilegiou
a
instala,ão
de
•uitas
e
IMPortantes
tnd~strias
e servi,os
de
infra-estrutura
no
do•,nio
da Zon? Costeira.
Nela. ou e• suas proxiMidades.
encontra•-se
localizad?s
as •ais i11portantes Jazidas de petróleo do Pa1s.
Através
de
seus
Portos
e ter~inais
•artti•os,
processa-se
intercâMbio
coMercial de naturez? diversa
entre as regi5es
do Pafs e entre elas e
o exterior;
•

o desenvolv1•ento

na Zona Costeira estio s,tuidos os "terrenos
de Marinha".
cuJa posse~ atribuf~a
a Un1io pela le91sla~io vigente e. dessa forMa.
deveM const1tu1r
usufruto d~ coMunidade
nacional;
diversos

ecossisteMas
da Zona Costeira.
atingidos
por foeM UM estágio de coMPro•eti•ento a•biental. Fatores
co•o produtos
qu,Micos~
•etais pesados. carbonfferos.
efluentes
de vinha,a, aterros de v6r1as esp~cies. agrotóxicos.
despejo
de l 1xo e Oleo de navioE e a especula,io
i•ob1liár1a
incideM sobre a
cos

de

polui~;o.

Zona Costetr~.

encontraM-se

acelerando

sua de9radac~o.

que se alca.nce u• "•odus operandi"
adequado
à
adMtnis~reade caracterfstic~s
tio diversificadas.
Marcadas por
UM v~riado náMero de conflitos
de ínt@resses.
o Governo
acelerou
o
Presente
Pl~no. subMetido
i aprova~io
das instinc1as
instituidis
l~Para

tra,io de

('

r
r.

UM~

-

1

-

ri

r

r-.
r:
('

r,
r:

r

r,
r-.
(',

o~lMente~ obJ•tlv~ndo
pl•neJar e gerencjlr. de for•• •ntetr•da,
de~c•ntr•l •~•d~ e p1rt,c1p1t1v~.
•1 1tivid•dei •ntrõpicas na Zon• Coiteir• e 1eu •~•~ ••PlP equ1c1on••ento co• o Meio ••biente.
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lNTRDDUCllci

••
decorrênci~
de f1tores históricos
e v•oer~ficos
que
condicton•r••
o proce550
de ocuptçio do •tu11 território
brlsileiro.
prande
Parte
de
sua
popul•cio
se concentra
no
J itor1J.
~f for••
fund•d~i
e se desenvolvera•
Qrtndes crd•des: foi inst•l•do
POnder,veJ
n~•ero de ind6strt~s
e servrcos
de infr1-estrutura;
expindir••-se
co•
intens1d~de
•s
1tivid•des
econo•icli, soci1is, culturais - •nfi•
todós
ãquel•s atividódes
que. de u•a ••neir1 ou de outr~.
direta
ou
indireta•ente.
consubstanciaM
e car~cteriza•,
,onteMporanea•ente,
1
v,da e• sociedade.
Diferentes
processos
têM concorrido,
no trinscurso
do$
últi~os
•nos. pará u•~ progressiva
deter1ora~io
do Meio
~mbiente
e•
diversos pontos do J itoral brasileiro.
r esse. por exeMpJo. o c~so d~
poJui,io
industrial,
d• urbaniza,io
desordenada
e
conseqüente
especulãt~o
••obil
i1r1•. de des•at~•entos.
de ~gres,õ~ç
á
identidade
cultural
e p~isagtstica
de certas ,reas costeiras.
T~is prob1eMas vêJ
provocando
danosos
efeitos
sobre os ecoss,ste~as.
coMPro•etendo
~
prote~;o
ova explora,io
equ1l ibrada e sustentada
de bens e recursos
n~tura1s
l itor~neos.
afetando desfavoravelMente
a qual idade de vida na
Zon~ Costeira.
Tornã-se.
assí•.
iMPresc1ndfvel
que. na esfera
po]ft1co~d•1n1strat1v~
da Jursidi,lo
federa], seJa• estabelecidos
crit~r1os
e
nor~as
de
drdeM legal. que contribua• para o ordenaMento
do esp~,o
costeiro.
~
utiliz~,ão
de seus recursos
e a racional izã,~o das
~t1v1dades
s6c10-econ~M1cas
ou culturais desenvolvidas
dentro de seus
1 i•ites.

rr:

Considerando
essa necessidade.
o Governo Federal. com b•se
na Lei no. 7.66L
de 16 de •aio
de 1988. instituiu o Plano thctonal de
6erenc1a•ento
Costeiro
<PNGC>.
co1110 parte
integrante
da Polfticci
Nacional
do ~eio A•b1ente
e dõ Polttica
Nacional
para os Recursos
do
fiar.

Co•Ple•entar•ente.
a •esMa lei
criou UM Grupo de Coordena,io
<COGERCO).
d1r1gido
pelá Secretaria da Co•issio Inter•inisteriãl
para
os Recursos
do
"ªr <SECIR~>.
par~ elaborar
e,
qu~ndo
necess~rio,
itua11zar
o referido
Plano.

r

r

,-

r=.

O PNGC te• por propósito orientar a util iza,ão racional
dos
recursos
d~ Zona Costeirõ
<ZC>. de for•~ õ contribuir
par~
elevc'r ci
Qual idade
de
vida de sua popula~io e a Prote,io
do seu patri•6n10
nitural.
histórico.
étnico e cultural.
Destina-se.
paralela•ente.
a
ser
o ~rcabouco
capaz de possibilitar
e balizar a a,~o
dos Estados
1 itor~neos
e dos ~untcipios
co•preendídos
na ZC. con~orMe previsto
na
Lei
no. 7.661/88.
nõ
elaboracio
de se~s
Planos
de
6erenc1a111ento
Costeiro.
1nclus1ve
quanto ao controle. fiscal í2acão e Monitora111ento
dõs
õt1v1dades
desenvolvíd~s
na ZC. eM suas
respectivas
Jurisd1,6es
territoriais.

r:
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r
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r:
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r:

Procurov-f•

••PrtMir 6 el•bor•,•o de,te PNGC u•~ ori•nt~,;o
iequenci•J•ente
•strutur•da. As•i•. ele ~e
lnici• co• os
que deverio norte•r • pr6Prt• eKistinci•
do PNGC, p•ssando.
•os conceito5
e defini,ões pertinente5 à ZC,
ou seja.
o
esp~,o ~o qual 5e refere e sobr• o -u•l se aplict
•~te
Pl•no.
Sio
co•ent~do~
t••bt• ~lguns •spectos t•r•is do Gerenci••ento
Costeiro.
1nctus1ve
seus
obJettVO$. dos qu1i, decorre• •s diretrizes
e •et1s
para ~ ,u~ execu,io.
Prossegue-seco•~
descric~o
dos
instru•entos
p~r~ su~ t•Ple•ent•c;o e. ppr fi•,
~bord~ ~s co•petênci~s
1tinentes
~o~
diverso~
n1veis
jurisdicionais
quanto
i
coorden~cão
e
~
estruturic~o
d~s ~,ões rel~tivas «o Gerencia•ento
Costeiro, be• co•o
identific~
•~
fontes de recursos p~r~ ~
1MPle•enta,io
do presente
l611c~
e
Prtncipio,
~ se9uir.

P1•no.
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2.

PPINCjPIQ~

r
r-

r

r:
r:

rr-

rr-

, - O Pl•no Nàtíon~l
d• Gerenci~•ento
Costétro ser,
desenvolvido e ••~l•nt•do co• baie n~ Poltttca
N~cion•l de "eio AMbi•nte
e
n• Pol1tic~
Nàcion~J
P•r~ os Recursos do "ar.

? - Prote,io ~os ecossiste••s
costeiro~
cuja util iz~çio f•r~~~,
e• observinc1•
aD5 critérios
previstos
e• lei, eM condições
que
tssepure•
à preserv1,io
kMbient~l.
3 - ~•nuten,io e ••Pl i~çio d• clPlcidade
produtiv~
pesqueira
dt.f
lQu•s
do •ar territor1•1 •• tr~vés d~ preserv.,lo
dos
••ngues,
estuirio~
e outras forMl,ôes costeiras.

r
r-

4 - Prote,io

JiM represent~t,vas

rrr:

r,
r-

rr-·

tert=ãdas

e re~bil ita,~o das ,rets re••nescentes que
naturais d~ Zonõ Coste1rA.

5 - Controle e reabilita,ão
na Zon~ Costeíra.

das áreas

6 - Re1.ciona.liiac;~<'
do uso dos recursos
t r s v e s d o conhectMento
dc1 d i n s r c « c1111b1ent.c1l.
á

co/hol

se-

dos ecossrsteMas

fstícc.

('

rr>

'r,
r
0

r>
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r
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degradad~s

e desc~rac-

da Zone1 Co~teíra.
e1utn enfoque
s1sti-mr-

sob

3.

C..ONCEIJOS E QEFINICOEE

r:

A Zon~

r:

Co~te1r•
~ ~ tre~ de •br~nvênciá
dos efeitot
náturà1f
inter~ções
terrl-•~r-ar;
lev• eM conta
« P~i,~geM
ftiico-á•bient•l·
e• fun,io dos MCidentes
topogr,ficos
situ•dos
10
longo
do l itora). co•o ilh~s. estuArios
ou bkf~~;
co•port~.
sul
integridade.
os Processos
e 1nter•çÕes car•cterfsticts
das
unidades
ecossi&tê•icas
litor~neas;
e incluí as &tivíd~des
sócio-econÔMicts
que 11 se estabelece•.

result~ntes

daf

e•

r:

3.2

- Oefini,~o

de Zonà

Costeirá

<ZC>

Tendo
e• v1~te ~ ~rinde extens~o da costa brasileirá
e à
v~r1eddde
de aspectos
natur~is.
de pa1sa9en5. de -odos de ocup.,io
e
de ativ1dad-es s6cio-econÔMic~s
que à ckracterízaM.
nio seriá
razo,vel
definir~ ZC <seus l i•1tes externos tartti•o e terrestre>
por •eio
de
distinciás
fixas.
Vis~ndo
estabelecer
UMb
certa
uniforMidade
e
coerênc 1a na defini,~o da ZC. s~o adotados os seguintes
critério~:
a)
,r--

~ nio frag•enta,~o

costeiros.
de forM~
recursos
respeitando

da unidade
natural
dos
ecossiste•as
a per~itir
a regulaMentõçio
da util iza,~o de seus
sua integr1dáde~

r
r:

r

r:
r

r

b)
topo9r~fica
sas. o ponto
intrusão da
pelo efeito

para

a faixa terrestre.a
1inha de cristas da configurá,io
ou. no caso de p)anfcies costeiras
Muito extenaté onde se faz sentir a influência do Mar.observada
pela
salinidade
nos rios ou pela varia,io do n1vel
d~s !guas.
das
-arés;
do litoral

cJ para a faixa MarftiMa,
o espa,o ~ubMerso até onde ocorraM
Mov,~entos
<ondas. correntes
e •ar~s). que possa• ocastonar
processos
naturais
(sed1•enta,io
ou eros~o). capazes
de afetar
a natureza
constitut1vA
da costa. Via de regra. as ondas e~erce• influincia
sobre
o
fundo
até
profundidades
correspondentes
~ Metade
de
seus
co•pr1•entos;
d> tanto para a faixa terrestre,
COMO •arftiMa.
considerar
.~ áreas •arcadas por intensa atividade s6cio-econômica
e sua ,re~ de
influência
iMediata.

E• su•a: os liMites terrestre e ,arftimo da ZC deveM ser
estabPlec,dos
nos Planos Estáduais
de Gerencia•ento
Costeiro
eM fun~ão
de sua~ c~racter1stícas
naturais
e aspectos ~6c10-econÓMicos.
Procurar

se.
cada

r

dos

r:

r:
r:

dess~

for•~-

aJustar ~ definiçio

regiio

ou Estado.

de ZC i

realiáde

existente

e•

N~ ~u~éncia
de estudos técnicos suficientes
para a aplicação
critérios
ffsico-a•bienta,s
aci•a Mencionados.
adotar-se-,
COMO
padrio de refer~nc1a
para a ZC ~s seguintes Linhas de Base:
-

ó -

r>

r

r:
r:

í

- 6 •ilh~s •~rfti•ts
<11.1 k•> sobre UM~ perpendicul1r.
conttdaf ~ P•rt1r d~ L1nh• d~ Cost•. rePres•nt•d~ n~s c~rt•s de ••1or efc•l• d~ Diretori•
de Hidrogafi•
e N~vev•,io
<DHN>, do ftinist~r10 d~
ft~rinh ••
As b•tas,
estu,r1os
e ilhas costeirts
deveria ser
inclufd•s
no esp~co da ftika
••rfti•a
d~ ZC (coneqüente•ente.
estarão
suJeitas
•o
que
~ estabelecido
neste PJ~no>. P•r~ defini,io
d~ LB
da f•ix~
••rftiMa
d~s ilh~s oce~n1c•i
,er~ seguido o •es•o crit~rio adotado p~ra ~ f~ix• •~rtti•a do continente.

r:

d~
Ltnha
Diretoria
3.3

- 2f qui1ô•etros sobre uMa perpendicular,
contados a Pãrtir
d~
Costa,
represent•d~
nas
c1rtas
de •aior
escala
da
de Hidrografi~
e Navega,~o
<DHN) do "inistér10
da ~arinh&.
- Gerencia•ento

Costeiro

Conjunto
de
tntruMento~
especfficos.
d~ Zona Co!te1ra •

~tividades

per~ite

e procedi•entos

a gest~o

que,

da util iza,to

através
de
recursos

dos

.r
3.4 - Zonea•ento

r>

r

Ecológ1co-Econômico

t
o principal instruMento
de GerenciaMento
Costeiro.
que
estabelece
~s diretrizes
de ocupa~lo
do solo e de uso dos recursos
naturais.
Vis~ a identifica,io
de unidades espaciais
<zonas> que, por
suas
caractertsticas
ffsrcas.
bióticas
e s6c10-econóMícas.
sua
di~âMica
e contrastes
internos. deva• ser objeto de aten,io co• vistas
ao
desenvolv1•ento
de a,ões capazes
de conduzir
ao aproveitaMento,
•a~uten,ão
ou recuperaçio do seu potencial.

r3.S - Pl~nos

r:

de

Gestão

Conjunto
de projetos
setoriais
e integrados
que, i•Plantados
~ 1 p~rt1r
do zonea•ento.
contê• as Medidas necessirias
~
gest~o
do
te~ritór10.
A tOMPetincia
da elaboraçio
dos Planos de Gest;o cabe aos
Estados
e Nunic1pios,
que poder;o
envolver
a participaçio
das
entidade~
civlf
e dof setores
orginrzados
da soc1ed~de.

r

3.6 - SisteMa
f.

Governo.

Nacional

constituft1o

ass1•
co•o
Gerenc1aMento
Costeiro.

de Gerencia•ento
pelas

pelas

institu1,ões

entidãdes

;r
- 7 -

.r:
,.r>

.

'Í

Costeiro
civis

das

que

tr~s

esferas

part1ctPàM

de
do

r
r:
r:
rr=.

r:

r
r:

"· DBJEIJYCS
O tl1no N1cion~l
de Gerenci~•ento
Costeiro vi,~
lan,~r
tf
b1,e~
p~r~
o •stlbelec1••nto
de polttica,.
Planos
•
protr~•~s
••tadulis e •unícrpai,
de Gerencia•ento
Costeiro. co• vistas~
atendPr
~o5 $e9uintes
objetivos:
4.1 - Preponderante

r
r:

r:
r
r
r

Planejar
e gerenciar~
de forM~ integrad~.
descentra] izada e
p~rt1c1pativa.
as ~t,vid~des
f0tio-econôM1c~s
na Zona
Costeira.
de
for•a
~
~ar~ntir
a
util ,z~ç~o.
controle.
conserva,~o.
protecio.
preservaç~o
e recupera,~o
dos
recursos
natur~is
e
ecossisteMas
costeiros.
4.2 - [specfficos
4.2.1 - Obter u• correto diMensionaMento
e vulnerabilidade~
dét Zona Costeira.
neos.

r:

COM

das potencialidades

4.2.2 - Assegurar
a util iza,io dos recursos
i sua su~tentabil
idade perManente.

naturais

~.2.3 - toMPat1bil1zar
a ~ção hu•~na. e• qualquer
de suas
M~n1fest~ç5es.
co• a dini•ica
dos ecoss1ste•as
costeiros.
de forMa
a
assegurar
o
desenvolvi~ento
econÓMico
e
social
ecologicaMente
su~tentàdo.
co• i •elhor1a d~ qual idade de vida.
4.2.4 - Atuar na preservação,
ecoss1steMiS
litor~neos.

conserva,~o

e reabilitação

4.2.5 - Exercer efetivo
controle sobre os ~gentes
de
poluiçio.
sob todas as suas fcrM&s? e/ou de degrada,io
que ~fete•. ou possa• vir
i
ãfetar a Zon~ Costeira.
r:
r

r:

rr
r:
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r-

litor~-

v,sta5

dos

causadores
«Mbiental.

/>

r·

r-

5. DJBEIPXZES l ACDES PRQGBAMAPAS

r-,

r

r:
r:

5.1.1 - C•d~ Est•do
Instituir~.
por lei,
u• Siste•• de Gerenc,~•ento
Co5te,ro
e
su1s
re5Pectivts
po11tic•s
e Pl~nos
de
GerencitMento
Costeiro.
5.1.2 - As politic~s
e os pl•nos e,t~du~is estabelecerã~
os
zone~•entos
e os Plano~ de Geçtio que perMitlrio
~ corret~
utiliza,io
e preserv~cio
dos recursos
n~turais
e dos ecos~isie••S costeiros.
5.1.3 - Os ~unicfpios
loc~lizados
nl ,re~ de
influinc,a
d~
Zon~
Coste1ri
que
apresent~•
proble•~s
~•bienl••s
crfticos
e
relevinci~
dos processos s6cio-econô•icos,
t~•b~•
deverão
el.borar
seu~
respectivos
Planos
de Gestio
co•p~tibi1izados
•os
Pl•nos
Estaduais.
5.1.~ - No exerci e iodo
constder~das
~5 ireas que:

GerenciaMento

Costeiro

daveM

~> afet~d~
Por elev~do
indice de degr~da,io
t~l e/ou presen,~
acentuada
de focos de polui~io.
necessiteM.
d1,to.
de umi ef1ca~ 1,Zo de controle aMbiental.
coM vistas
do

de5equ1lfbr10

ecológico:

ser

•. mbiende i Me-

a u11a re-

0

veriio

e

r-

b) por sofrereM a1nd~ 11mttidi 1nflu~ncia
de fatore~
de
polu,ç;o
e/ou
degradaçio
aMbienta1.
necessiteM
de
Medidas
Preventivas p~r~ su~ proteç~o ou preserva,io. a fi•
de resguardar-se,
Per11anente e efet,vaMente,
os seus ecoss1ste11as,
de ~,~es predMt6rias
e/ou Poluidoras.

r5.2 - A~~es
r

r-

r:

5.2.1 - !•Plantar,
e11 cada Estado
da ZC e nos "unicfpios
ificados
no
subiteM
5.1.3.
UM
sisteM~
de
p)aneJaMento
e
GerenciaMento
Costeiro.
de for11a
orginic~.
descentralizada
e
partic1pat1va.
do uso,
aproveita•ento,
prote,~o
e controle
dos
recursos
naturais
e ecoss1ste11as
costeiros,
COM
prioridade
ao
que
diipÕe o artigo 3o. da Lei no. 7.6ól/88.
QUMl

5.2.2 - lMPleMentar
pol fticas
estaduais
e •unicipais
de
planeJaMento.
beM coMo o zoneaMento
ecol6gico-econÔ•1co
e Planos
de
Ge~t~o. progra•as de controle e fiscaliza,ão~
recupera,io
e •anejo das
Zonas
Coste,r~s.
e~ confor•idade
coM as
car~ctertsticas
ffsicas
e
for•as de ocupa,io de seus diversos
seg•entos e tipologias.

rf"""'

PrograMadas

5.2.3

- IMPleMentar

u• sisteM~

Costeir~.
- 9 -

r:
r-

de MonitoraMento

p~ra a

Zona

r
r·

INSJBUMEHJQS

r:

6.

r:

Vi~~ndo d~r CUMPri•ento
7.661/88.
•~ Polttic•, Est~du~ís
tar co• os se9uine~
1nstru•entos:

r

lo disposto no arti90 So. da lei no.
de Gerenci1•ento
Co,teiro d~ve•
con-

r:
6.1 - 7.onea•ento
r:

r-

Eco16~ico-Econô•ico

(ZEE>

O ZonelMento
Ecológico-EconôMico
eMprestl
o suporte
10
e$l~belec1•ento
das nor-as di~ciplin~res
par~• ocupa,io do $O)o e u,o
dos
recursos
naturais e ecossiste•as
costeiros.
be~ co•o
lPonta
Of
u,os prior1t~rios
p~ra tétdã unid~de
<zonét) identificada.
pC:.bl i c o s

O ZEE
~ o p~r~•etro ao qual se reporta, todos os 6r9ios
e pr1vãdos n~ or,ent-,~o
de su~ éttuaçio, beM coMo
serve
de
referência
para os planos dir•tores estaduais,
re91onai~
e

r:

base

r:

Asse•bléias

r:

referentes

r

principios:

('

~> enfoque holfstico~
que
proporciona
fatores e processos de Modo a facultar~ elabor~cio
que reflita
t estrutura
e~
dini•ica a•biental;
e

de

Estldos e ~unic1pios
enviario,
par~ aprovét,ão e,
Legislãtivãs
e C~Mãras
~unicipais,
projetos
de
ao ZoneiMento
Ecológico-EconÔMico
pará~ Zona Costeira.

Os

th

r

r

do ZEE

deverão

ser observados

os

seguintes

a
integra.ão
de
deu•
instruMento

b> visão sistê•ica,
que conduz à an!lise d~s interrelàcÕes
de causi e efeito. visando a estabelecer
as r@lacões de interdependência entre os subsiste•~s ffsico-bi6t1co
e s6cio-econÔM1c~.

r:
r

elabora,ão

~uéts
lei

elabora,ão

do ZEE deve•

ser consideradas

as

seguintes

pre•1ssas:
~E

a> as a~~es preconizadas para cada zona deverio
influências
e repercussões
interzonais
e intraregionais;

considerar

r:
r

antrópicas
alternativas

b> o estudo dos preJufzos
aMbientais
deve
ser
deterMinante
para
o
de uso;

decorrentes
de
estabeleciMento

~,5es
déts

r

e> o ZEE ~ UM processo dini•1co,
requerendo
atual i~~,5es sucessivas.
de acordo co• as prioridades

detalha•ento
1dentificad~s;

e
e

r
d)

('

biológicas
contraste~
ZEE.

as

unidades

espaciais

co•

caracterfsticas

e sóc10-econ&•icas.
caracteriz~das
internos~ constituirio
as unidades

-

10 -

pela
sua
básicas de

ft~1ces.

dini••c~
~nál 1se

e
do

r

r:

r:

r~) estudo,
•ultidiscipl
lnare1 realizados
pr,ncfpio~
d1 interdisciplin•riedadeJ
e

por

equipes •Ju,t•-

r:

rias •os

r:

b> •etodolop1~
capa~ de 1dentif1c•r
a estrutur~
espbcial~
resultando
no
dlavn6stico
das unidades
de 1n,Ji1e e no prognóstico
p~r• ~ ind1c~,;o das ~lternktiva~
de u10 adequad••• 5egundo • ótic, do
desenvolv1•ento
ecolog1ca•ente
sustentado.

r

o

roteiro

•etodo16gico

Mtni•o

~dequ1do

lo

ZEE

inclui

~f.

r:

~>

aMbiental~
que
co•preende
o levinta•ento
c~racterfsticas
e processos
ffçicos.
~•bienta1f.
e
incluindo•
din~Mlt&
dos iiste•as
ecológicos:

di~gnóstico

das

siste•!lico

~óc10-econô•ico~.

b) prognóstico
e>

d&s tend~nciks

identificatão

identificadas;

de conflitos

de uso;

d) proposit;o.
para cada zona.
de alternativas
de uso. co•
indic~~Ees
do n{vel de coMPrOMeti•ento
a•biental
par~ cada alternativ~ indicada:
e

r:
e) definiçio
do uso projetado
para cada Zona.
adMtnistr~cio
dos •~ltip1os
interesses envolvidos.
6.1.1

rr:
r:
r:
r:

r:
r:

da

Costeiro

f u• conjunto
de procedi•entos
capazes de tradu2ir.
cartogr~f ,ca•ente.
o conceito de ZoneãMento
Ecol6gico-Econô•ico
estabelcido
neste Plano. nd escala 1:1e0.ee0, que é a escala •fniMa de referênc,~
P~r~ os Estados.

A escala
propos,to

~sf.egur~r

r:

- ft~crozonea•ento

a partir

de referência
do ~acrozoneaMento
foi definida co• o
de orientar
a ocupaçio e a ad•inistraç~o
da ZC de for•a ~
•ator conf iabilidade
no processo de toMada de decisio.
1

A escal~ de serviço do ftacro2onea•ento
perMite
,reas
crlt1c~s
pasffveis
de •aior detalhaMento
eM escalas
critério dos Estados e "unictp1os.
A

resultante

identificar
Màiores.

a

ftacrozonea•ento
é
a
identificaçlo
e
a
co• indicatao
d~s alternativas
de
uso
que
ensejario
a instala,tô
e o desenvolvi•ento
das
atividades
s6c10-econÓMicas7
evitando-~e
risco~
sustentabilidade
do a•biente.
car~cter,z~cio

O

de

do

zonas hoM09êneas,

~~crozonea•ento

•apas
te•~ticos,
na
pecul i~ridade~
da re~l idade
de

~egu1ntes

ser~

cartografica•ente
através
de acordo
co•
af.
sugerindo-se,
entre outros,
os

apresentado

1:1ee.eee,

escala
estadual,

~e•as:
-

11

-

r·
r·
1
2
3
~

rr:

-

r:
r:

5 6 -

rr-

~ -

7 9 -

lf li )2 -

r:

rr
r:

C•rt~
Uso•

Pl~ni~lti•ttric~/B•ti•~tr,c~,
Cobertur•
Atu~l do Solol
"tP~ Geo•orfol691c~I
Càrta de Oecl1vid1de:
ft~p~ Geol69ico/F•cioló9ico;
Voca,Õei
A9r,ri~1J
Eco51i1te•~1
Aqu,ticos
e Terr•stres:
Pilri•etros Ocelno9r~f1co,:
Aguas: Ouãl id&de e Oisponibilidãde:
~aP« CliMttológico:
Infor•ã,ões Sócio-EconÔMtc~s;
e
Pl~nos.
Projetos e Zone~•entos Existentes.

A
inte9r~ç~o
das infor•ações
contid~s
te•át1cos
dever~
re$ultar
na C1rtã da Dini•icl
Econó~1ca.
que
eKpressa
a~ potencialidlde~,
vulner~bilidtde
da Zona Costeira.

11ap ilS
nos
diversos
AMbientaJ
e S6c1ouso
e
tipos
de

r

As
•etodologias
para a elabora,ão
dos 11apas te•~ticos.
co•o
as
norMn~
t~cnicas
e ~
representa~~º
cartogr,fic~
~acro~oneaMento,
ser~o
sugeridas
pelo
IBA~A
e
aprovado~
Secretari~
do Meio AMbiente
(SEftAM>.

r

Visando
a padroniza,iu
e a consolida,ão
dos
ftacrozone«.•ento.
a ZC será diY'ididi!. e11 setores, a partir
norte do P~is, de acordo co11 os seguintes
crit~r1os:
e1)

Litoral

d1re;ão

COM

geral

be11
do
P e]

il

aiapas e do
do e:<tre1110

Norte-Sul:

('

r:
r:

r

Os setores
serio l i•itados por p~ralelos
eqUidistantes
de
30' (trint~ •1nutos>
e de acordo COM os crit~rios
parà definí,io
das
faixas
•~riti•a
e terrestre
dà ZC. indicados no subite•
3.2 deste
Pl~no.

r:
r:
r:

r:

b) Litoral

co11 direção

E~sa

r

numEraao,

r:

tOM

uM

divi!ão setorial coripreende 110 setores,
Norte-Sul,
por (5tado. e 1dentif lcados
a !er estabelecido
pelo IBAMA.

r

r:

r:

que

n0 sent1ao

Chaico

dP

,:le-

Uso

Projetitdo.
uso
at

f

1ntl

que

do Micro=one•M~nto

serio

~cor~o

~er~ repre~entadit
pelo
o s e a t t b t Lt a a cã o entre
o
potencial.
o
ua l e o
vulnerabilidade
de e a d e z o n a ,
introduzindo
a componente
decisória na elet~~o
de altern~tiv~
de uso
que
for
de~er•1nada
coMo sendo a •ais co•Pattvel coM
os Planos
de
Gestão.
A r~sult~nte

fllap.,_

r

Leste-Oeste:

O~ setores
serão liMitados por 111eridianos eqUidistantes
de 3P' <tr1nt~ Minuto!) e de acordo co• o~ critérios
para defini,io
d~! f11x~,
~~~ttiria
e terrestee da ZC. 1indicados
no sub1teM 3.2 deste
Plano.

r:

r:

geral

refletiré\
grau de

-
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it

c

•

r:
r:

r:

O
u,~ PrOJ•t•do
,er11irt
de lPOio
•
órpio,
p~blicos
e
PriYAdos
P•r~ o PlAneJA•ento
~ ortent•c,o
da loc111zacão
••is ad•qutdk
ls ttividad•s
ou usos pr•tendldos na Zona Costeira.

"•P•

O
de Uso Proj•tado
c~r•cteriza-se
por tr•tar d• •~croorg~níza,~o
espac1k1
li•itada P•la escala de 1:11e.eee. est•belecida
co•o
P•drio
par~
o litoral
brasileiro.
Assi•, as propostas
de
•tivid~det
ou usos itere• represent~dos
nesse ••Pi. deve•
consider•r
~••Pre •eu n1vel
de •bstra,io. Situac6es
especffic,s
deverio
ser
esclirecid~~
pel~
'"'lise
esp~ci~l
co~ bise
e•
AproxiMiçÕes
sucessiv•s.
~tr~vts de estudos e• escalas •iiores.

r

r

r":

r:

O ftacrozonea•ento (~tP~ de Uso Projetado) ~er, elibOrkdo
$Ob
~ orient~cio
deu• Grupo de Coordeni~ão Estadual.
C~ber, ~ efse Grupo
estudar. ~n~l is~r e •odif icàr, qu~ndo couber. o "~crozone~-ento. Ne5se
processo
de elabora,~o
dever~o ser obrigatori~•ente
considerãdos
os
bens
dt Uniio e nio pod~rio ser •odificãdos,
&e• pr~vi~ co"sult~ e a
concordância
da ãu~oridade
pertinente,
atividades
ou uso5
da
ZC
desenvolvidos.
e• vias de sereM
desenvolvidos
ou reconhecíd~Mente
previstos
de sere• de~envolvidos
por órgios da adMinistra,ão
federal.O
Grupo de Coordena,io
Estãduãl ser~ eitruturado
pelo Governo do Estado
que fix~r~ norMas e prtzos pãra à sua i•plantã,lo.
O Grupo
ser, integrado por
representantes
d~s entidades
9overnaMent~is
e
n~o-governaMentais,
assessores
t~cn,cos,
conforMe
neces~~rio,
e por, pelo Menos, u• representante
do Governo Feder~).
a
ser proposto
pelo IBANA e aprovado Pel~ SENAN.
ó.2 - "onitoraMento

Costeiro

<~OC)

6.2.l - O ftOC te• por propósito o acoMPanhaMento
das •odifirelativas
à ocupação do solo, ao uso das águas,
ao exerct,10
de ~tividade~
!ócio-econô•1cas
ou culturãis e ao equilfbrio
a•biental
no esp~,o correspondente
à ZC. coM vistas:
ca,õe~

r
r

uso ou eM atividade~

. i corre~ão de eventuais desvios
desenvo) id~s ne~se espa,o;

ou

distor,ões

no

r

• ao controle e fiscal iza,ão das condi,ões
aMbienta•f~
af se co•Preendendo
a prote~~o dos ecos~i~temas
e a •anuten,ão
do~ nlvei~ de tolerincia de conserva,io ou preserva,io a•bienal;
e

r

re•
,ntroduzid~s
Costeiro.

/"

.

r
r

r:

i identifica,io
de corre,Se~ e atual iza,Be~ a
sen~s Pol tticas Federal e Estadual
de Gerencia•ento

O
planejaMento
e execu,ão do •onitoraMento estará
a
cargo
dos Govero~
Estaduais,
as~essorado
por t~cnicos
dos diferentes setores
e por especialistas
da regi~o estudada.

6.1.1.

Os
Grupos
~COMP~nhario

de Coordena,io Estadual,
•encionados
no subitem
a execuçâo
desta
s1steMática,
propondo
aos
-

13

-

r:
r

r:
r:
r>

r:

r
r

Gov•rnps
Ett•du•ls ., aedid•,
do ~on1tor••ento
Costeiro.

r:

que julgue•

conveniente~

p~rã • •Kecucio

A ••nuten,io
d• quilid•de do aeio ••biente
dl ZC dever,
fund~Ment~r-~e
n~
re•Jiz~;io
s1steM,tic•
de ev.aaes
de qu1Jid1de
~•bient~I
p~r
p~rte doi co•petentes
órgios e,t1du~is
e •unicip~1,,
tnc)uf1ve
qu~nto à ,gu~ de pr~i•s freqüent1d1s
pelo póblico,
cont1ndo
co~
~ divul91;io
Periódica
dos result~dos
dess~s 1n,1 ises ~trtYt!
d~
i•Prens1.

rr:
r:

O ~OC ser! conduzido tendo coao referênc1~
e
orientã~~o o
MãPã do huso proJetadou
e ~f nora~s~ pJdr5es, critérios
ou diretrize1
qu~
venh~•
a ser estabelecidos
Par~
~ •d•inistre,~o das zon~s
constantes
d~quele Mãpa.
A sístea,tic~

de ~OC compreender~.

basicaMente.

&s seguintes

r:

dados e 1nfor~aç&e~ relativo~
ao "uso
que efet1vaMente
se encontre
eandaMento)
da ZC, ai se co•preendendo,
ta•bé•, dados relativos~
din~Mica da de~r~dã,ão ambientãl,
inclusive, ,guas de superffcie
e cobertur~ ve9et~l:
a>

r:

entre os dados
ao uuso atual"~

e

infor11a,õe:

do

e) seleção das ireas proble11áticas
(aquelas que nio se enquadraM
no
uso projetado ou que nio satisfaze• is
noraas.
padr5es,
critérios
ou diretrizes estabelecidos
para a adMinistra,ão
das zonas
estabelecida~).
a partir do confronto
indicado n~ al fnea ãnterior;

r
r

rlo~

b)
confronto <coMpar~,io>
proJetadou
e àqueles rel~tivos

uuso

r

organi2a~lo

e ao uuso atual'' (~quele

projetado"

definir
a•b

I

«

d> car~cterízaçio
atuc1
situaç~o

de cad~ ~rea selecionada
~e desvio.
distor,ão

com vistas
a se
ou desequilfbr,c

e n t e 1:

e) estabeleci11ento
de dados e informações

de uMa progra•a,lo periódica
para
a obnas áreas selecionadas
e e11 toda a zc; e

r

tençko

r:
r:

f)
controle. atrav~s da progra11a,io referida na alfne~ ~nt~rior,
do c~onogr~Ma
p~ra a obtenção de dados
e
infor•a,ões.
seu
processaMento
(alineas b, e e d> e sugestão das Medidas
neceisár,as
p~ri
~ corre,ão de desvíos, distor,Qes
ou desequ1librios
pelos órg~õs
co•petentes
(est~ é o objetivo
final do ftOC>.

r-

r:
r

r-

U•~ •etodologia

~~is

det~lh~da~

SEMAN.

r

~br~ngendo

~ padrontz~çio

d~

proced1Mentos
par~
a obtençio.
processamento e an,1 ise de
dados
e
infor•~ções·
ãabientai$.
àS$ÍM
co•o rotinas e infor~a,õe~
pertinentes
~
execu,~o
do sistema.
será definidà pelo IBA~A.co~
aproYa,~o
da
-
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,..-..

r
r

r
('

~

_r"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r

S•rio
in~tru•entos
essenci•ís de eKecu~io deste
çiste•t
1
obten,io de d•dos e ínfor••,ões ,tr•vfs de t~cnic~s de
"sensorit•ento
r••oto" • d• 11reltt6ríos11•
provenientes
de observ~,5e~
"fn situ".
~
sere• preparado~
p1rt c•dii ,re• eklMin•d~.
6.2.3 - Ntveis
O ~OC ser,

de ftonitor&Mento

conduzido

.tr1vés

de dois nfveis:

1 o. >
2o.)

r

r:
r:
r:

Par~ execu,io
do to. nfveJ serio considerados
o~ dados
n e r e n t e s il u M setor r e l êt t I vos • o II uso p r o j e t c11 d o II e a o •• uso eo tu a l " • O
confronto
entre os dois perMite verific~r
êt COMPêttibi1 id~de
de "uso
atuêtl" deise setor co• seu "uso projetêtdo11•
1

O 20. nfvel d@ Monitor~•ento refere-se êt Are~s crfticêts, que
apresent~•
probleMêtS especfficos,
que poder~o ser MãPeêtd&s
e• Mêtior
det~lhe
<etc~)~ 1:50.000 ou Mêtior) e monitoradas
COM
Mêtior freqUinc,~.

r>.

A execu,~o

da siste•ática

Governo do Estêtdo envolvido,
aspectos
inerentes
a
esse
Í'

estudada.

('

r

de •onítoraMento
estõr! a cargo do
por técnicos
nos diferentes
siste•a e por especialista~
na região
asseisorado

••s•o

O
Grupo de Coordena,io
Estadual
aco•p~nh~r~
a execução da siste•!tica, propondo
Medidas
que Jul9ar conven•entes
para a condu,io
6.3

- Siste•a

de Infor•a,ões

Mencionado
ao Governo
do MOC.

do Gerencía•ento

Costeiro

e• 6.1.l
Estadual as

<SIGERCO)

r:

r:
r-

O S1ste•~ de Infor•ac5es do Gerenci~•ento
Costeiro,
a nlve1
terá
por função
organizar
e siste•atizar
os dados
e
infor•~~~ec
referentes~
elaboraçio,
iMp1anta,io
e •onitoraMento
das
1t iv1d•de5
rel1t1va5
•o 6erenciaMento
Costeiro.

nãcional.

!) 5
dado5
e
informaçÕeE
ror
ele
abrangido5
compor'º
o
te" Ili;. ,, Gerenciamento
Loste1ro'' integrante ao Sistema ~ac1on;.l dP
Infor,na.;Õe!: ~obre
o ~e10 A•biente
CSINI~A).
devendo
e5truturar-se.
~·ar« t s n t o . 0:1-? fc,rm« abert~
E- i n t e r a t i v e ,

SUO 5 1 S

r:
r:

Pever~o

con~ti~uir os d&dos e inforMa~5P5
do SIGEfCO
de ~ensor1&Mento
reMoto, COMO

re~~lt•nte~
de t~cnic~s
relatórios
de~cr,tivos.
tabelas,
~quele~

cenEos,
- 15 -

r:
r

map~s

e outro~.

tanto

taMb~M

rI""',

r<

r-

r,
r:

r

..

r.
r:
,. .

-..

r:
r:
r:

c~~P ~o~ 6~vernDe Feder~). Estidu~l e Mun1c1p<'l
e,t~b~l~cer
~
,ntera,r.o
d~ ~IGERCO tDM os J~bur~t6r10~
de
sen~or1lMento
reMoto
e~1stente~
no Pélfs. be1111 co~o os órpios tDMPonentes
do Siste1111~ Nacion~l
do ~e,o
A•~1ente.
Untversid~des
e deM~1s
1nstitui,5et
culturais.
cienttfic~s
e tecnol6p1céls.
(l s

r:
r>

r-

r:
r:
r>
r»

rr

r:
r:

r:
r

se

far:..

o

1nfor1111a,õe~

Est~dos de~envolverio
Bancos de Dados atr~vfs
dos qu~,s
arMazena1111ento
e éltDMP~nhaMento
contfnuo
dos
dado~ e
de interesse
do GerenciaMento
Costeiro
de ~uas
Areat
de

Jurisdic;~<.J.
de UM Banco
o IBAMA proMover, o desenvolviMento
de Dados
Central
par~
o ~rMa~enaMento
e atoMpanh~Mento
contínuo
dos
dê<.dO S
e
infor1111~,õet de
1ntere~se
do GerenciaMento
Co1te1ro
eM
toda
c1
Zona
Costeira.

Caber~
ao IBAP\A.
co.i .aprovad~o
da
SEMAM.
proMover
a
e l a b o rs c o ,jE
um
"Manual do S16ERCO". de
for11a a POS51bilitar
o
conhectMento
e i hirmoniza,io.
entre os diferente~
participantes
do
G~renc,aMento
Costeiro.
dos procedimentDs.
progr~m~s
e metodolo~1ts
.;.
serem se9u1dos na util iza,lo do siftema. e supervisionar
a atua,io
do
B,nco
de
~id05
Centr.;.l.
que dever,
con51derar.
inclu~1ve.
sua~
irl1cul,ç5es
com
os meios de obtencio de
dados
<especialmente
por
sensor,~mento
remoto>
e os Bancos de Dados Estiduais.
ã

r
r

6.4 - Planos de 6est~o

r>

r
r:

A

1mP)tntaçio
do :oneamento
exige i atua,lo
integrada
dos
Governos
E5t2dua15
e ~un1c1Pil5
no planeJamento
e controle
das forM~!
de ocupaçio
intrôp1ca
e na preserva,io
e recupera,io
dos ecoss1steMas.

I""'

"'
r>

Est.;. s

Pli<nos.

.;.t iv1d.;.des

setor1a1s

tantos

estaduir!
deve~ est.;.r
como integrados.
conforme

sistemit1zadi!

e~

exemplificado

a

seguir:

r>

r
r:

r:

hf

seu

uso

iirea<::

de pres;ervi<,~D previstas

re9ula111eriti•jo,

sere111 f r s c e l 1za,:J;,~ .•

EM
be~

zone~Mento deveM
ter
COMO
re9ulitr1zadt~

r>
r,

r:
r
r>

r:
r:

d;. Zon~ Coste,r;.
aprofundamento
das;
do
Mud~n~a~ cu]tur~1e.
conscientizaç1o
e
•. a~~
forM~e
de
ocup •. çio do eolo
e
recursoe
n •. turare.
v •. lorrz •. ,io dor ecossistemas
sobrevivinc1&
huM~na.

~specffica:
popu1 •. ç5e~.
de
det~rMrn

C •. d~
que

eegmento
exigeM
o

0

r:

rr>

0

r-.
r:

A
r

-
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•. preeen,..

qu~~tões

discues6es
coM
ae
carãter
destrutivo
de
u t r Li a a c o d o s
de seu PiPel
para
a
ã

r>.

r:

• PJ1no u cieu:n"olvj1ento tient1fit.Q
~ tecnclcgitE tdeguedt~

2

dlfuci~

Of
Estados
deve• e,treittr o~ vfncuJos
dlt
co•unidades
tctdéMir~s
co•
~, qu•stões ••bientais dl Zon~
Costeira,
vis1ndo
o
fo•ento ~ produ~io
de tecnologi~s
1dequ1d~s
~o uso nio pr•dttõrio
dos
recursof
n~tur~i~.
be•
co•o de tecnologí~
necess,rit
1
su~
recuper.,Zo.

o. Mes•a for•a. ~ neces~lrio
esfor~o
síste•~tico
de
difu~io
dess~s
tecnolo9ia5.
visando
a sua
••Pla
utiliz~çio
e ~
erradrca,i~
de pr,ticas
e t~cnicas lesivas ao Meio ~•biente.
Si~
consideradas
linha~
de
pe~qu1sa
cientt(ic~
e
de~envolvr•ento
tecnológico
pr1orit,rias
aquelas
volt~das
para
sõnea•ento
urbano. dispos1,io
e trat1•ento de esgotos;
trattMento
e
disposi,io
de reftduos
sól i~os urbanos: recupera,io
e recoMposrçio
de
ecossisteMaf
dP MAngues~
restingis e encostai;
~v~li~'~º e a•Plia,~o
da capacidade
produt1vi
pesqueir, dos ecoss1steMas;
desenvolvi~ento
de
nor•as
reJativãs
a ativid«des
pesqueiras;
estudos de
qualidade
dãs
,guãs; ettudos de oceanografia
ff~ica e geol69ic~;
e estudos de der1v~
1 itor~nea
de sedi•entos.

r:

r:

A~
zonas portu~rias,
os ter•inais
petroJ fferos, as ~re~s
de explora,io
e tran~bordo
de petróleo e outros produtos que iMPlique•
risco aMbienta1.
exigeM
~ elaboraçio
e
iMp]anta,io
de progra•as
especiais
de preserva,ão
e atendi•ento
Q acidentes
aMbientais~
tais
COMO
derra•~Mento
de petróleo, vaza•entos
e• depósitos
de
produtos
qui•icos.
incindios
etc.

,r-

conjunto

dos

lstes prograM«s deveM ~er institufdos
atravP.~
Governos
Federal~ Estadual e ~unicipal.

do

esfor,o

Os Est~dos e "uni~fpios pode• desenvolver
progra•as
que
vise•
o fo•ento ~ atividade
turistica cOMPatfvel
COM
~
preserva,io
a•b•enta1.
e•
colabor~,ão
COM a coMunidade
e coM repre~entantes
do
setor privado.

,r-,

Os governos e~tadua1s e •unicip~1s
estabelec~rio
plano~ de
da~
~reas
que tenha•
sido
objeto
de
ocupa~âo
degr~dador~. v,s~ndo • reto•ad~ da dini•ica
dos ecossiste•as.
Sio pr1orít~rías
r~ra a apl ica,ão deste~ progra•as
as áreas de Mangues.
visando~ retoM~da
e Manutenção de sua capacidade
produtiva
pesqueira, e
~i áreas de encosta~
visando a prevenção de escorrega•entos
e eros~o.
recuper~ção

-

r
r:
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-

r
r

r:
r
r:

• Plane~
~

r:

inye~tieento~ ~ coJPt~

efluente~

lendo

e•

itiJJdpc.

po)ui~ão por esgotos
slo
~Jt••ente
CO#Pro•etedores
dti ,,u•s dos rio1 que des•1u•• no ••r •
d•~
lgu•s d~ 11nh& d• cost•,, dA ••ior iMPort&nc,a no Gerencia•ento
Costeiro
o
e,t~beleci•ento
de p)Jnof
de
investiMento
r~blico
••
,~ne••ento b,sico,
visando• 1dequ•d• coleta,
tr•t••ento e disposicio
fin~I.

r:

do•~stlcos

r:

r
r

r

e

vist~

1rt1a~.n.1.t! e f1i~J!JU..1..t.i.n.

2 J:)quidpf

rlisposi,io
d~ quilid•de

que• de9r•d~,ão
de resfduos

e•

~ó) Idos

r

r:
r:

r:

O~
Est~dos e Nunirfpios desenvolver~o.
co~ a p~rticip•;lo
das
coMunidades.
planos de ManeJo do solo e conserva,io ~os
recursos
h1drico~
a ~ere• iMPl~ntados
a nfvel local.

r

r
r

6.5 - Outros

InstruMento,

• Ljrenriemenin
d-2. Rll1A

r

,P.
d

f"

101r~o
a.e. norme~ - paj'CP!~~
~
· ~
p

e1etor?..t,in

r

r:

r:
r

~tividades,
suJeit.s ~

('

Os Est~do~
definirão,
através de legislã,io,
quais
as
por
natureza.
porte e loc~J de
i•Plant~çlo,
que estio
J 1cenciamento
por órg~o t~cnico estadual e/ou Municipal.
Par~ tanto. ser~o definidas
critérios,
nor•at e padrões

pelos Estados. para cada
"uso
que norteãrão o 1 icencia•ento.

r

projetado"~

r-

O l1cenciaMento
para parcela•ento
e reMe•braMento
do solo,
constru,io.
instala,ão, funciona•ento
e aMpli«,io
de àtiv1dades.
co•
~ltera,ões
rlas
caracterf~ticas
naturais
da Zona
Costeira,
dever,
observar
o
disposto
na
Lq1
no.
7.661/88 e nas de•~•~
norMaf
esrecfficas
federais,
estaduais
P Municipais,
respeitando
as
diretriz~~
dos Pl~nos de Gerencia•ento
Costeiro.

r:

r:
r:

r

r:

r

r:
('

r

r:
r:

r
·r'

r
r

r:
r:
('

r:
r
\

e
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rr-

r,.
r:

r:

r:
r
r:
r:

7 • C.O!l P t J l tV l A~-

r

AL re$Pon~abi1 idades ~tinentef
~ coorden~cio
çio d~s ~,~e~ previstas
n~$te Pl~no. serio ~tribu1d&$
s~9u1nt~s
~ffer~~
de COMPetinc1~:

r

de

~ ~ estrutur~~cordo coM ê\$

r7.l

r:
r>

- ~ivel

Federê\l

A
supervis~o
do PNGC c~ber~ ~ SENA"/PR.
PNGC
caber~
~o
IBAMA, que avaliar~
anua)Mente
o
execucio.
~ubMetendo-o
à aprovacio
da SEMAM/PR.

r:

A coordenacão
andaMento
da

do
iU&

r
r:

7.2

r
r:

- ~tveis

Estadu&l

~ Municipal

Os
Estados
planej~rio
suas
atividades
de
GerenciaMento
Costeiro
e~ ettre,ta
colabor~cio
coM os Governos Munic1pa11,
poss,bil itando ~ rePr~sentacio
regional
destes ~ltiMos.
no Grupo de Coordenacio Est~dua1.
Al~M de5~&t atr1buic5ef.
caberá ao~ Estados e Mun1cfr1os:

r
r:
r

,,

p~rt ic1par
di execucio
deste Plano. nas ,reas
da Zona
suas
respectivas
Jurisdi;5es,
através
de 6rpios
ou
estadu~1s
ou Munic1p~1s.
inte9rad~s
ao SisteMt
Nacional
do
"eio AMbtente <SISNAMA)
(art. 4o •. parágrafo 2o. da Lei no. 7.661/88);

Coste,r~.
entidadee.

r
r:
r
r:

r:
r

r:

conforMe
sub1tens

10b

b) instituir
o c?so. p~r1

UM Grup~
de Coordena,,o
EEtadua1
ou Municipal,
eeu ,ssessoraMento.
d~ 1cordo COM e 1nd1cado
no,
e 6.2.4 deste Plano;

0.1.1

cl instituir,
itravés de Lei. o respectlvo
Plano Estadual ou
<conforMe
o caso> de Gerenci1Mento
Costeiro.
observadas
~s
deste Plano Nacional
e o disposto
na Lei no.
no r e a s
e diretrizes
b~~ como designar
01 6r9ioe
competentes
para
eua
execu,io
7.661/f,[! .•
Ptrágrafo
lo.
da
Lei
no.
7.661/88);
(art. 5o.,
P'1ur,1c IPil

r
r:
r-

r

planta,to

r
r

r
r:

re].;dório anual de avalia,ão
em swas área! de Jurisd1,io:
1

d~ elabor,r.
a cad? ano.
oe GerenciaMento
Coete1ro

e iMe

E· ·,
,j , e e I r l t n ;. r e f 1 ~ e ? 1 1 z « r o a e e s s o a e P r a i a e • d e t e r III i n a n d o
c ar-e c t e r f s t t c a s e ,nodal idades. de for1na a garantir
o uso
públ 1cc,
di•'.:
pr.-1«.'=·
beM
co1110
c1.
i!Plicar;ão
,je
Multas
e penalidades
pelo
a~scu~Pr1~e~t0
dc1 Lei no. 7.661/88.

Eueo.~

r

r:
r:

,..

~. .

r-

rr
rr:

r:
rr:
r:

E ('iJJ E e; é.E.

s Ii C'
de'.:

P

Er

u p s us
das

de recur~os
n e s t e Plano:

fontes

-

19

quais
-

podeM

se valer

as

ativida-

f

r:
•> or,a•ento Ger~1 d~ Uni;Q.

por •eio de v~lore$ a1oc~doi
ao 19ANA.
ou atr~v•s de dota,õe, concedidas
ao5 ft•nist~r;o~ e outro, órgiC\s federal~.
co• vistA, • CU$te~r 1quelt~
~tivid1de1:

diret••ente

r
r:
r

b) Fundo

N1cion~l do fte,~

A•biente (fH"A>~

crl~do

pel~

Lei

nt'. 1.797IB91
r> Pr~gr~•~ N~cion~l
"Gerenc,~•ento Costeirohi

(;

r>,

d) A9ênci~$ Federais

r

de "eio A•biente
de Fin•nciãMento

e o•ponente

(PN"A>,
<FINEP,

CNPq. BNOES

etc);

r-.

r-

~un1c1p~is

r:

r,

e ftunicip~is e Agências

e> Or{a•~nt~s
Est1du~is
~~ Fin~nci~•ento;
f)

Entid&des

e Instituições

finecnceíras,

ptlbl

Estaduais

icecs

e

e privecdils;

r:
r
As &tividctdes previstas
nos P1anos Estãduecis e ~unicipais,
fin~nctadas
com recursof do Governo
Federa} ou sob~
responsabilid~de
deste.
~er~o
e1companh~das
tttr~vés de suas •et&s ffsitas
e
rle
seus
dispêndi~s
fin&nceirof pelo lBAMA.
sendo seus resultados
submetidos~
aprecia,io
e aprov~çio d~ SF~A~.

('

r('

rr>

r-

;Á

rr:

r:
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~

0

A

Al
r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r-

r,
0
0

rrrr0

r,

rr-

r0
('

r-

r0

r
(",

r:
0

r-.

r0

r-

3 - DELIBERAÇÃO Nº 024/93 DO CONSEMA - CONSELHO
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

- APROVA A PROPOSTA DE ANTEPROJETO

DE LEI PARA O PLANO
ESTADUAL DE GERENCIAMENTO COSTEIRO

r:
r:
r:
r:
('

GOVERNO

r:

DO

ESTADO

DE SÃO

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

r:
r:

r
r:

r-

r-

1

DELIBERAÇAO CONSEMA 024/93
DE 6 DE AGOSTO DE 1993
82g REUNIAO ORDINARIA DO CONSEMA

O Conselho
Estadual do Meio Ambiente,
em sua 82• Reuni~o
Ordinária, depois
de apreciar
o relatório
elaborado
pela
Comiss~o Especial
criada pela
Delibera~~º
CONSEMA
51/92,
aprovou
a ''Proposta de Anteprojeto
de Lei
para o Plano
Estadual de Gerenciamento
Costeiro'', transcrita abaixo.
a
ser
encaminhada à
Assembléia Legislativa
do Estado para
aprecia~~º e aprova~~o.

r
DE 1993.

ANTEPROJETO DE LEI~

r
r:

Disp~e sobre o Plano Estadual
outras providências.

de

Gerenciamento

Costeiro

e dá

('

Artigo 1•

r
rr:
(

- Esta

Lei, com fundamento no artigo 5g da Lei
Federal
nº
7.661/88
e
no
artigo
196 da
Constitui~~º
do
Estado,
institui
o
Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro,
estabelece
seus objetivos
e diretrizes
e d1sc1plina
os
instrumentos
de sua
elabora;~o,
aprova;~o
e
execu;~o.

r:
CAPITULO I
Artigo

e•

DAS DEFINIÇCIES
Para

os fins

previstos

nesta

lei, entende-se

por:

rr

I ZONA COSTEIRA: o espa;o geográfico delimitado. na área terrestre,
pelo divisor de águas
de d1-enagem at l"<'~nt a e a no te1-r i tório pau 1 ista
e,
pela isóbata
de 50 metros. na área marinha.
Engloba
todos
os ecossistemas
e
recursos
naturais existentes em suas faixas terrestre. de
transi;•o e marinha.
II
- GERENCIAMENTO
COSTEIRO:
o conjunto
de
atividades
e
procedimentos
que,
através
de
instrumentos especificas,
permite a gest~o dos
recursos naturais
da Zona
Costeira,
de
forma
integrada e participativa,
visando a melhoria da

r:

r
r
r-

r

GOVERNO

r

DO

ESTADO

DE SÃO

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

r:
r:

2

r:
qualidade
de
vida das
popula~ôes
locais.
adequando as atividades humanas à capacidade de
suporte
ambiental,
isto é,
á
manuten~~o
da
capacidade de regenera~~º dos recursos e iun~Oe~
naturais renováveis e ao n~o-comprometimento das
fun~Oes naturais
inerentes aos recursos n~orenováveis.

r

rr-

r

III
ZONEAMENTO
ECOLOGICO-ECONOMICO:
o
instrumento
básico
de
planejamento
que
estabelece,
após
discuss~o
póblica de
suas
recomenda~bes
técnicas,
as
normas de
uso
e
ocupai~º
do solo e
de manejo dos recursos
naturais
em
zonas especificas,
definidas
a
partir das
análises
de suas características
ecológicas e sócio-econômicas.

r-

IV- PLANO DE AÇAO E GESTAO: o conjunto de
projetos setoriais integrados e compatibilizados

r
r:

r:

com as diretrizes estabelecidas
ecológico-econômico.

r

r:

Artigo 3...

r

-

no

=oneamento

A Zona Costeira, pal-a fins do Plano EstadL1al de
Gerenciamento Costeiro.
divide-se nos seguintes
setores costeiros:
1.

Litoral Norte,

2. Baixada Santista e Litoral Sul,

r:

r

3.

Complexo Estuário-Lagunar

4.

Vale do

de

Iguape-Cananéia,

Ribeira.

Parágrafo
Onico: Os setores costeiros
ser~o
delimitados
e caracterizados
nos respectivos
zoneamentos,
podendo
inclusive
serem
redefinidos.

r:
r

r
CAPITULO II - DOS OBJETIVOS
Artigo 4•••

r:
r

r:

r:
{'

r

- O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem
por objetivo
geral disciplinar e racionalizar a
utiliza~~º
dos
recursos
naturais
da
_Zona
Costeira,
através
de instrumentos
próprios,
visando a melhoria da qualidade
de vida das
popula~~es locais e a proteij~O dos ecossistemas
costeiros em condiiOes que assegurem a qualidade
ambiental,
atendidos
ainda
os
seguintes
objetivos especificas:

r·
r:
r:
r:

r-

r:
GOVERNO

DO

ESTADO

DE SÃO

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

r
r:
r

r:
r:

I - ccmpatibil1za~~o
dos
uso~
e atividades
humanas com
a garantia
da qualidade
ambiental
atrav~s da harmoniza~~º dos interesses sociais e
econômicos de a9entes externos
ou locais,
sem
prejuizo
da
competénc1a
municipal
na mesma
matéria;
II - controle do uso e ocupa~ao do solo e da
explora~ao dos recursos naturais (terrestres, de
transi~ao e
aquáticos> em toda a zona costeira,
objetivando-se:
a
erradica~~º
da
sobre-explora~~º
e/ou
explora~~º predatória dos recursos naturais;

r

r
o
impedimento
da
degradaç~o
e/ou
descaracteriza~~º
dos ecossistemas costeiros;

r:

a minimiza~~º dos conflitos
entre usos e atividades e

e concorrências

a otimiza;~o dos processos produtivos
atividades
econômicas,
observando-se
limita~~es ambientais da regi~o;

das
as

rr:
r

,r-

III
defesa
e
restaura;~o
de
áreas
significativas
e
representativas
dos
ecossistemas costeiros, bem como
a recuperaq~o
e/ou
a
reabilita~~º
das
que
se
encontrem
alteradas e ou degradadas;
IV - garantia de manuten~~o
dos
ecossistemas
assegurada através da avalia~~º da capacidade de
suporte ambiental
face as necessidades sociais
de melhoria da qualidade de vida;

r:

r

r
r:

r-

V - garantia de fixa;~o e de desenvolvimento
das
popula;Oes
locais
através
da
regulariza;~o
fundiária~ dos
procedimentos que possibilitem o
acesso das mesmas à explora;~o sustentada
dos
recursos naturais e da assessoria técnica para a
implanta;~o de novas atividades
económicas
ou
para
o
aprimoramento
das
já
desenvolvidas,
observando-se
as
limitações
ambientais
da
regi~o~

,.--.
VI - planejamento e gest~o, de forma integrada,
descentralizada
e participativa,
das atividades
antrópicas na Zona Costeira.

r:
r>

r:
r:
('

/"""'

CAPITULO III - DAS METAS E DIRETRIZES

r:
rr:
r:
.r--

'

r:

GOVERNO

DO

ESTADO

DE

SÃO

PAULO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
4

r:
r:

Artigo

5-

- O
Plano Estadual
como metas:

de Gerenciamento

Costeiro

tem

I - definir o
zoneamento eco!ógico-econOmico
e
as respectivas
normas e diretrizes
para
cada
setor costeiro de planejamento ambiental;

r:
r

II desenvolver, de
forma
integrada
órg~os setoriais
qua atuam
na regi~o~
governamentais
na Zona Costeira;

r

III implantar oz
prooramas de monitoramento,
com
vistas
à
prote;~o,
ao
controle,
à
fiscaliza;~o~ à recupera~~º
e ao manejo
dos
recursos
naturais
nos setores
costeiros
de
planejamento ambiental~

IV - implantar
o Sistema
Gerenciamento Costeiro;

de

com os
as a~tles

Infoi-ma;bes

do

V
implantar,
articuladamente
com
os
municipios,
os mecanismos
de
participa;~o
e
consulta
às
comunidades
costeiras
sobre
os
planos
de
a;~o
e
gest•a
de gerenciamento
costeiro.

r:

rr:
Artigo
r-

,,,-.

6°

- O Plano
EstadLtal de Gerenciamento
Costei1-o
deverá observar as seguintes diretrizes:
I - proteger os ecossistemas de forma a garantir
no seu
conjunto
as
fun;~es
ecológicas,
a
diversidade biológica
e as
potencialidades
de
uso conforme sua capacidade de suporte;
II promover a melhoria das
das
popula;bes,
estimulando
comunidades tradicionais;

r:

r:

r:

III
fomentar
o uso
naturais, garantindo
a
dos ecossistemas;

condi;~es de vida
a
fixa;~o
das

adequado
dos recursos
funcional
estabilidade

IV - avaliar a capacidade de suporte ambiental
das áreas
passiveis de ocupa;~o,
de
forma
a
definir nive1s
de utiliza~~º
dos recursos n~orenováveis
e
a garantir
a capacidade
de
regenera~~º dos renováveis~
V - assegurar a
integra~~º harmônica
da
Zona
Costeira com as demais regibes que a influenciam
ou que por ela s~o influenciadas;

r:
r-

-r'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

GOVERNO

DO

ESTADO

SECRETARIA DE ESTADO 00

DE SÃO

PAULO

MEIO AMBIENTE
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r:
r:

VI - assegurar a mitigailo dos impactos sobre a
Zona Costeira
eventualmente advindas de regibes
vizinhas;

r:

VII. promover
a
recupera;~o
das
áreas
degradadas,
adequando-as
às
orienta;bes
estabelecidas no Zoneamento Ecológico-Econômico.

r:

r:

r

CAPITULO - IV DO SISTEMA DE GESTAO

r
r:

Artigo

7ª

r:

r:
(·

- Caberá ao Sistema de Administra;~o da Qualidade
Ambiental.
de
que trata
o Artigo
193 da
Constitui;~o Estadual,
a elabora;~o
do Plano
Estadual de Gerenciamento Costeiro
bem como
a
execu~~c
e
fiscaliza;~o
das
normas
dele
decorrentes,
notadamente
o
licenciamento
ambiental
das
atividades
efetiva
e
potencialmente
poluidoras
ou
degradadoras
do
meio ambiente.

/•

Parágrafo
Unico:
Enquanto
n~o
for criado
o
Sistema de que trata
o
caput
deste
artigo,
caber~o
é
Secretaria
do
Meio
Ambiente~
articulada com
as demais
Secretarias, todas as
atribui~ôes nele previstas.

r:

rr
r:
Artigo

8""'

r
r:

- O Plano Estadual de Gerenciamento Costei1-o será
elaborado em articula~~º com os municipios e a
comunidade costeira.

CAPITULO - V DOS INSTRUMENTOS DE GERENCIAMENTO
Artigo

9--

Constituem instrumentos de que se valerá o F'lano
Estadual de Gerenciamento Costeiro para atingir
os fins previstos:

r:

I - Zoneamento

("

II - Sistema

de Informa~bes;

III

de A~~o e Gest~o;

ecológico-econômico;

r:
-

Planos

IV - Controle

r:
r('

r

e

V - Monitoramento.

GOVERNO

DO

SECRETARIA

ESTADO
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r:
r:

Artigo

10

O
Zoneamento
Ecolóq1co-Econômico
tem
por
objetivo identificar
as unidades territoriais
que,
por
suas
caracteristicas
físicas,
biológicas e sócio-econômicas~ sua dinimica e
contrastes
internos,
devam ser
objeto de
disciplina
especial
com
vistas
ao
desenvolvimento de açôes capazes de conduzir ao
aproveitamento, manuten~~o
ou recupera~~º
de
sua qualidade
ambiental e potencial produtivo.
O Zoneamento definirá normas e metas ambientais
e
sócio-econômicas
(rurais,
urbanas
e
aquáticas) a
serem alcan~adas
através de
programas de gest~o ambiental.

Artigo

11

- As unidades territoriais de que trata o artigo
anterior
ser~o
enquadradas
na
seguinte
tipologia de zona:

r:

r:
r

r:

r

r:

r:
r:

r

r
r:

r
('

('

r
r:

r

r:

Z.1. zona que
mantém
os
ecossistemas
primitivos
em
pleno
equilibrio
ambiental,
ocorrendo uma
diversificada
composi;~o
de
espécies e uma organiza;~o funcional capazes de
manter de forma sustentada
uma comunidade de
organismos balanceada,
integrada e adaptada,
podendo ocorrer
atividades
humanas de baixos
efeitos impactantes.

z.e. - zona que apresenta altera;~es na
organizai~º
funcional
dos
ecossistemas
primitivos, mas é capacitada
para manter em
equilibrio uma comunidade de organismos em graus
variados de diversidade, mesmo com a ocorrência
de atividades
humanas
intermitentes
e/ou de
baixos impactos. Em áreas terrestres a zona pode
apresentar
assentamentos
humanos
dispersos e
pouco populosos, com pouca integra;~o entre si.
Z.3. zona que acresenta os ecossistemas
primitivos
parcialmente
modificados,
com
dificuldades
de
regenera;~o
natural,
pela
explora;~o
ou
supress~o
ou substitui;~o
de
alguns de seus componentes.
pela ocorréncia em
áreas de
assentamentos
humanos
com
maior
integra;~c entre si.
Z.4. zona que acresenta os ecossistemas
primitivos significativamente
modificados
pela
supress~o de componentes. descaracteriza~~º dos
substratos terrestre
e marinho, altera~ão das
drenagens ou da hidrodinêmica
bem como pela
ocorrência em áreas terrestres de assentamentos
rurais ou periurbanos descontinuas interligados,

r:

r.
(",

...r----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r--,
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r:

r

necessitando
parcial.

r:
r·

de interveçbes

para sua regenera;~o

Z.5. zona que
apresenta a
maior
parte
dos
componentes
dos
ecossistemas
primitivos
degradada ou suprimida e a organiza;~o funcional
eliminada, devido
ao desenvolvimento
de áreas
urbanas e de expans~o urbana continuas.

r
r:
Artigo 12

r:

rr:

Nas zonas definidas no Artigo
permitidos os seguintes usos:

11 ser~o apenas

Z.1. preserva;~o
e conserva;~o~
pesquisa
cientifica,
educa;~o
ambiental,
manejo
autosustentado,
ecoturismo,
pesca
artesanal
e
ocupa;~o humana
compatível com
a tipologia
da
zona, nas
unidades
de uso
que os permitam,
dependendo
dos
graus
de
interferéncia
nos
ecossistemas.
Z.2. -

todos os

usos mencionados

anteriormente

e, de acordo com o grau de altera;~o dos
ecossistemas, manejo sustentado, aquicultura
e
minera;~o baseada em Plano Diretor Regional de
Minera;~o

a

ser

estabelecido

pelos

órg~os

competentes.
Z.3. - todos os usos citados
anteriormente e,
dependendo
do
grau
de
modifica~~º
dos
ecossistemas, a agropecuaria, a silvicultura e a
pesca industrial nas unidades que a permitam.

r:

r:

r:
r·

Z.4. - todos os usos citados anteriormente, mais
assentamentos urbanos
descontinuas restritos ás
unidades
que
o permitam
de acordo com o
regulamento dos
zoneamentos estabelecidos
para
os setores costeiros.
Z.5. - além dos usos mencionados anteriormente,
o assentamento urbano consolidado, as atividades
industriais, terminais
rodo-ferro-portuários
de
acordo com o estabelecido nos planos diretores
urbanos municipais.
~,
Parágrafo Primeiro:
Os manejas auto-sustentado
e
sustentado da
fauna e da flora, bem como o
ecoturismo
ser~o
objeto
de
regulamenta~ôes
especificas.
Parágrafo Segundo: As atividades de subsistência
ser~o admitidas
em toda
a
Zona
Costeira
independentemente
do
zoneamento~
até
que

r:

r-__r-,'--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

r:
r:
1

rr:

r
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r:

orogramas
especiais
de adequa~~º
técnica
jurídica sejam implementados e regulamentados.

Artigo

13

O
zoneamento
ecológico-econômico
será
estabelecido por decreto do Poder Executivo que
enquadará as unidades territoriais referidas no
Artigo
10~
nos
diferentes
tipos
de
zona
definidas no Artigo 11 e disciplinará seus usos
de acordo com as normas gerais estabelecidas no
Artigo 12,
especificando os usos permitidos e
proibidos tendo
em vista
as peculiaridades de
cada zona.

r:

r:

r
r:

r

O
enquadramento
nos
zona
será feito
n~o
necessariamente conforme suas características
atuais, mas de acordo com as diretrizes e metas
de desenvolvimento
e prote;~o ambiental a serem
alcan~adas através
de planos
de a;~o
e gest~o
integrados.

r:

r:
r:

r:
r
r

Parágrafo
diferentes

Primeiro:
tipos
de

Parágrafo

Segundo:

r

operacionaliza;ao

Artigo

14

do controle

Os Planos de A~~o e Gest~o
Decreto e dever~o conter:

r

r:

I

-

área/limites

r:

II

-

objetivos;

de

dos

planos de a;~o

ser~o baixados

por

de atua~~o;

III-

metas;

IV

prazo de execu;~o;

V

organiza~~es governamentais e n•o-governamentais envolvidas;

VI -

custo;

r

VII-

fontes

r
r

VIII- formas

r

efeito

e gestlto.

r

r:

Para

regulamenta~~º~ as zonas estabelecidas
poder~o
ser divididas
em subzonas
de manejo
definido,
constituindo
unidades
de
uso,
visando
a

r>

r:

e

de recurso;
de aplica;~o

de recurso.

Parágrafo Primeiro:
Para execu;~o dos planos de
que trata
este artigo,
ser~o alocados recursos

rr

r
r

...r'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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r
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r
provenientes
dos
orçamentos
dos
órg~os da
Administraçào
Pública
Estadual,
direta
ou
indireta, bem como oriundos de org~os de outras
esferas
da
Federaç~o
e
contribui~OeE
da
iniciativa privada~
mediante
convênios
e/ou
contratos.

r:
r

r
r>

r.
Parágrafo Segundo:

Ser~a
privilegiadas
as
atividades
cientificas
e
tecnológicas
que
promovam a melhoria da qualidade de vida
das
popula~Oes
residentes
na
Zona
Costeira,
notadamente
aquelas
que têm
nos
recursos
naturais o seu único meio de subsistência.

r
('

rr-

rrr:

CAPITULO - VI - DISPOSIÇOES GERAIS

rrArtigo 15

r:

Os
decretos
de zoneamento
definir~o
as
atividades
que
depender~o
de
licenciamento
ambiental
prévio~
sem preJuizo
das demais
licenças exigíveis.

Parágrafo

Primeiro:
O
licenciamento
e
a
fiscalizaç~o
ser~o
realizados
com base nas
normas e
critérios estabelecidos
no zoneamento
ecológico-econômico, sem prejuízo
do disposto
nas
demais
normas
especificas
federais.
estaduais
e
municipais,
assim
como
nas
exigências feitas pelos órg~os competentes.

r

r
r:

r
r:

r

Parágrafo Segundo: O licenciamento somente será

r:

outorgado após a avalia~~º do impacto produzido
pelo
projeto
sobre a capacidade
de suporte
ambiental, estabelecida
para a unidade de uso
onde o mesmo será implantado.

r:

r:
Artigo 16

rr-

rr

r

r
r:

r-.

r-

Toda e qualquer altera~~º nos projetos iniciais
dos empreendimentos
para os quais
já
tenham
sido
outorgadas
as
respectivas
licen~as
ambientais sujeitará
os mesmos a novo processo
de licenciamento, visando
adequa-los ás normas
e diretrizes
estabelecidas para a unidade
de
uso onde estejam localizados.

rr
r
r

r
r:
r:
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Artigo 17

r
r:

- A utiliza;lo de material de empréstimo
para
aterro será objeto de licenija, obedecendo-se os
critérios e
normas a
serem estabelecidos pelo
Poder Executivo ou por legisla;~o especifica.

Parágrafo

Unico:
Todos
os
projetos
de
empreendimentos
dever~o
estar vinculados à área
de empréstimo já autorizada ou licenciada.

r
r

r
r

Artigo 18

{•

Aplicar-se-~o
aos projetos, aos empreendimentos
e às atividades
anteriormente
existentes
as
normas de
adequa;~o e respectivos prazos
que
forem estabelecidos
no zoneamento
ecológicoeconômico.

Parágrafo
Unico:
Os
empreendimentos
e
atividades que n~o permitam
adequa;~o
poder~o
ser desativados ou relocados segundo critérios e
prazos
definidos
no
zoneamento
ecológicoeconômico, gerando-se a obriga;~o de recupera;~o
da área degradada.

('

r
r

r
Artigo 19
r:

Os zoneamentos e os planos
de a;~o
e gest~d
ser~o
elaborados
em
articula;~o
com
os
municipios
e
ter~o
compatibilizadas
suas
dispos1;0es com os Planos Diretores Municipais.

r:

r:

Artigo 20

r:

- Ficam

proibidas em toda a Zona Costeira, sem
prejuizo de dispositivos
legais especificas~ as
seguintes atividades:

r:
I- comercializa;~o
regi~o;

r

r:

de madeira

bruta para fora da

r:

II - pesca de arrasto

com utiliza;~o

r:

III - utiliza;~o
na agropecuária.

agrotóxicos

r:

de

de parelha;~

organoclorados

r
Artigo 21

r
r:
r:
r:
r

- Sem

prejuízo da obriga~~º de reparar os danos
causados~ os
infratores das disposiibes
desta
lei e das normas regulamentares
dela decorrentes
ficam sujeitos ás seguintes penalidades;
I

- advertência;

rrr>
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r:
r:

II - multa de 100 a 10.0úO
vezes
da UFESP
(Unidade
Fiscal
do
Paulo);

r:

III- interdi~~o
definitiva;

r>
r=

IV
V

da

o valor nominal
Estado
de S~o

atividade,

temporária

ou

embargo;
- demolit;:~o;

Parágrafo
Primeiro:
A multa
será
recolhida,
considerando-se
o valor
nominal
da UFESP ou
outro indice
que vier a substitui-la na data de
seu efetivo pagamento;

r:

r:

Parágrafo Segundo:
Nos
casos
de
especifica, a multa corresponderá
anteriormente
imposta.

r

r
r:

reincidência
ao dobro
da

Parágrafo
Terceiro:
As
penalidades
ser~o
aplicadas de acordo com a gravidade da infra;~o,
os antecedentes
do infrator~
as atenuantes
e
agravantes~
na
forma
que
dispuserem
os
regulamentos desta lei.

Artigo 22
r">

r:

A regulamenta~~º dos
Zoneamentos dos Setores
Costeiros deverá ser baixada por Decreto
do
Poder Executivo
nos seguintes prazos~ a contar
da publica~~º da presente lei:
de

Estuarino-Lagunar
a.
Complexo
Cananéia: em 90 (noventa) dias;

r:

lguape-

r
b , Litoral

rr:

e.
Vale
sessenta)

r:

r

Nm-te: em 180 (cento
Ribeira:

do

em

e oitenta)
360

(trezentos

e

dias.

d.
Baixada
Santista
e Litoral
(quatrocentos e oitenta) dias;

r:
r-

dias;

Sul:

em

480

r:
r

r

r
r:

Artigo 23

Esta
lei entrará
nub 1 icai;:~o,
ficando
cont r ár io.

de
sua
em vigor
na data
1-evogada/.~ disposic;;ôes em
//
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Projeto de lti n. • 962 ele 1993

r

,,.....

r:

. ,..-,

Mcoa.agem a.• 117 do Sr. Governador do Estado
São Paulo, 25 de outubro de 1993
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar, por Intermédio de Vossa
Exceltnc~. à elevada deliberação dessa nobre Assembléia, o
incluso projeto de lei que dispõe sobre o Plano Estadu.a.l de
Gacncwncnro Costeiro, e d:I provldtncbs corrcbw.
Ao f.azl-lo, devo rcssaJtat que a mcdfd.a, proposta pela
Secretaria do Meio Ambiente, mereceu a aptovaçlo do Conselho Estadual do Melo Ambiente - Conscma.
'
Pretende-se, fundamentalmente, com a execução do referido Plano, díscipltnar e racionalizar o uso dos recursos naruraís da Zona Cosretra do Estado, provídênclas que assumem
vhaJ importância para a melhoria da qualidade de vida das
populações locaJs e para proteção de seu ecosslsrema.
Com vistas a esse desiderato, o projeto define e delimita o
espaço gcogrifico a ser considerado Zona Cosreira. traça dtrerrtzes para a Implantação e descnvolvtmenro do Plano de
Gerencíarnenro Costeiro e enumera os instrumentos de que
poderá se valer o Estado para a consecuçâo dos objetivos a
serem alcançados.
Paralelamente, visando à preservação do sanearneruo ambienral, proíbe-se, de: modo expresso, a cornerctallzação de
madeira bruta, :a pesca predaróna na forma ali prevlsra, bem
como :1 utílízaçâo de agrotóxicos organocíorados,
Nc~a esteira, fixa o projeto 2,; ,;1.nçócs a que estarão
sujc110J, os lnfrarorev das normal, nele n1:ihclc<:i<l:i!o, sem prejuizo

da obrigação,

causados.

que lhe!> é impo ..• 1a, de rcp.uar

os danos

Expostos, assím, os aspectos h:il.Kos d:a propostção, submero o assunto a CSS2 augusta Casa de leis.
Renovo 2 Vossa Hlcccltncl2 meus protestos de elevada
estima e consideração.
do.

LUIZ ANTONIO FLEURY FIJ.HO -

Governador do F.st2·

A sua Bxcelêncta o Senhor Deputado Vltor Sapíenza, Presídente da Assembtéía Legíslattva do ~tado.

~~~-s
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Lei n•

r:

••

• de

r
r:

••

H9S.

Dl•P6• eabre o Pleno (eteduel de Cerenclaeen&o Coatelro •
d6 provld•ncle• cortei•&••·

·r
r--

r>

'•o• ••••r -ue •

r

decrete••~

rr-

rr:

r:
r

a, • ..-1,Je

l•vt•l•t1w•.

pra.-ulv• • ••tuinte 1e1,

Otepaetsao Prell•ln•r

--

rr-

)

_,,,,.,.•e,,.

1•1, co• tund•••nlo "º
•rtl90 196 de Conel1tulçlo do (atedo, ln,tltul o Pleno Eat••
duel •• Cerencl•••nte Coatelro, ••t•b•l•••ndo
obJat1voe,
•u•• dlr•trJ••• • o, lnetrueento, d• •u• elaboreola, eprev•slo
• •••cuçlo,

••u•

CAP1lULO l

r:

o •• o.r1nto•••

r1,,1•• 2• • P•r• o, rtn,

pr•wleto,

"''''

r
r>

r:

• Zone Coetetre1 o ••paço 9eo9r4r1co aoll•lt•do, na lr•• tarr•etro, paio dlvt,or do 69u•• da d,,n,9••
etllntlce no terrlt6r1o oouli•t• • P•l• la6bata de 50• (ctnqu,nta •otro,), ne ire• ••rJnn,, Cn9lob, toao, o, ecoa,11t••••
• oa rocur,o, natural• ••latent•• •• •u•• t•l••• tarreatre, dl
tr,nalçlo • ••rlnn,;

r:

r:

r.
r
r
rr:

r:

r
r:
r

li - Carenct•••nto Coatelro: o conjunto da
atlvidad•• • da Proc•dlaontoo que, por ••lo a, lnetru••ntoa
••P•clf1coa, P•r•1te • 9a1tlo doe rocur•o• natureta de lon,
Coateare, da for•• lnte9reda • parttclpetlve, vtaendo I ealhorie o, qualld•d• o, vtde
populeço,, loce11, j ••nutençlo
d• capac10,o, oa r,9,n•r•çlo do• r,cur•o• • runç6•• natural,
renov6veia • ao nla co•Pto•ett••nto daa tunç6ae naturete Jn•••nta, ••• recur101 nlo ranoviv•I•;

d••

Ili•
lonae •• nta [col69tco-CconO•lco1 o lnetru•ento biaJco O• plan•J•••nto que ••t•b•l•c•, 1p61 dtocu••••
pybJtca ~· auaa raco•endaç6eo ticntcaa, •• nor••• da uaa •
ocupeçlo do ••lo • d• ••n•Jo doa racur•o• natur•l• •• aanae
••o•clflc,,, d•flntd•• • pertlr de en6J1•• a, •u•• c•r•cterf•tlca, •coJ69tcaa • 16cta ,c,n601,ea;
0

IV - Pleno da Aolo • C••tlo: o conjunto a,
projeto• 1etor1at1 lnt•Qt•doe • co•o•tlblllt•do• coa•• dlr•trt••• ••tabetactd•• no lon•••an,o [co16oica•Ccon6elco.

fatadual d•
9utnta• ••core,:
Plena

Artl9a JI - A lona Co1tetra, o•r• rtn• do
Carenct•••nlo Coatetro, dlvtda••• no,••·

- litor,1 •arte1
li - ••••••• lantl•t• • lJ\orel lula

r

r

r:
r:

pa-c,nanu,,
li - V•l• •• llb•1re.
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u•li.te 11
o•• •J•lh••

r
r>.
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Arll •• 4f - O Plen• lateduol •• Cor•no&aaant• Coat•lro·
por objotlwo 9orol dlac1pllnor • r•clonol1•
••r • ut1111açl• doa rocuraoo nolur•l• d• Zon• Cootolro. por
•• ,. do lne,ruoantoo Pr6prl••• wlo•n•• 6 •• lhorlo do ~uoltd•d•
da vld•
popul•ç6oo locoio o I pretoçl• do1 ecooa&ot••• •
coete1roa. •• condlç6•• quo ••••9ur•• • qu1lldadO •••l•ntol.
atandldoa 01 ••aulnto1 oblot1vo• oopoo,rtco11

t••

d••

r

1 • Qo•••tlblll1ac10 doa uaoo • dao ol&wldod•• hu••n•• co• • t•rantla do quolld~do ••bientoa, por
de haroon11oçlo doo &nt•r••••• •••1•1• o oconO•lcoo •• e9ontoo
••terno• ou localo, ••• proJu!ro d• co•P•tlnc&o ~nlclpel OD•
bro • ••••~ oat6rla1

••&•

r:

li•
controlo do uoa o acupaclo do Dolo o
dO D•PlOfOÇIO dOD fDCUfOOI neturoil (tDffDD\roa, dD tronalÇIO
o 1qu6t&coa) •• lodo.o 1ona cooto&ro. 00Jetlvando1

r:

rr-

•) o orrodlcoclo d1 ooor•-••plor19lo •
••Ploroçlo prodat6r1• do• t•curaoa natural•;

do

b) o l•p•dloanto do de9r•d•çlo • da deeco•
r•cterlzaçlo doe ecoaoioto•aa cool•lro•l
e) o •tnl•l1açlo doa conrlltoe a
corrtnc&e antr• uoéa • attvld•daa; a

d••
101•

d•

conJ

•> •

otJ•l••clo do1 proc•••oa produtlvoo
otlvla,oo, econ&olcaa, ob•orvondo·•• aa ll•Jtoç6•• ••bl•n·
oe ••Qllo;

r11 4 dafe11 • rooLout•çlo do 6ra•• ol9nlfl·
colJv•• • ropr•••ntotlvae doo acoeal•t•••• coata&roa, bao co•o
,,cuporaçlo o raabllltoçlo oaa que•• ancontreo 1Jtaroda1 ou
da9rededae;

r:

r:
r'

r:

IV· v•rantlo do ••nutonçlo doa ecoaole\a.
•••. ••••Qut•d• por ••lo da •v•lloçlo •• capacldooe •• euparta
••Ol•ntot •• roce d•• n•c•••ld•doa oocl•l• d• ••lhorla da quelloaoa de vld•;
W • gor1ntlo d1 flaeçlo a da da•onvolwt•
oanto doa populoç6eo loc1Ja, ••dl1nto re9ulorJ11çlo rundJirlo.
procadl••nto1 Oua po10JbJllt•• o 1cae10 d••••• populaç6a1 A
••Ploreçlo •u•l•nloda doo rocurooo notur•l• • •••aaoorl• \6c~1c• P•r• • 1•P1•"taçlo de no~•• •Llvld•d•• econ&•Ie•• ou P•r•
o •Pri~or•••nto dll Ji d•••nvalvldee, ob•erv•~oo••• •• lt•ll••

r-

ç6ea o•o&antata

do

ro9llo; a

VI • plonaJa•ento o gootlo, d• for•• lnta9rodo, deecontraJl1•00 • pertlclp•tlva, daa •tlv1dadaa ontr6•
Pico, na Zona Co1talr•.

r
r

r
r
~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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CAP! TULO 111

-r-

D•• ft•t•• •

d••

Olr•trla••

r:
,,.....,

-

,,

r:
rr:

r:

,..
r-

rr

r:
r:
r:

r:
.,--..,
\

rr:

r
r:
r:

r:

Art!90 $1. O Pl•no (aladu•l de C•r•neleco•o ••tea:
I • êi.r'i'nTr 'o lonua.nto
[coJ691eo•{conc'l·tco a•• raapactlv•• nor••• • diretrlaaa para cede aetor co••
leito• pl•n•Ja•anto ••b1anta11

•ento Coetelro

t••

li • daeenvolvar, oe tor•• lntaored• eo• oe
6r9loa ••torJe1• qua •tu•• na reollo, ea açeee 9ovarne••nt•le
na lone Coat•lr•l

Ili • l•plantar oa oro9r•••• da •onltore•anlo, coa vl•lee à protaçlo, eo controla, à flec•llaeçlo, i r••
cuperaçlo e eo oan•Jo do, r•cureoa n1turtla noe ••tor••
teiro, de planej101nto eablantal1

e••·

IV• l•pJ•ntar o 511t••• d• lntor•açOaa
Caranci1•ento Coatatro; e

do

• - J•planter, ertlculedaaenta co• oa •unaclpioa, oa ••canla•oa da partlclpaçlo • conaulta ia ca•unl•
aaoaa coatalraa aobra oa Plano• d•
e Caatlo.

•,10

ArtJQo 61 • O Plano !ataoual da Car•ncl••
aanto Coiteiro d1var6 ob••rvar •• ••;ulntee dlr•trt1••:
1 • 1 oroteçlo dot acoe1t1te••• de raraa •
o•r•ntlt, no •eu conjunto, e1 tunç6•• 1col69Jca1, a aavar,td•·
de bloJ69tc1 a•• potancl•lidedaa de ueo, cantor•• au1 c1pa~1dad• d• euport•;
li • • pro•oçlo oa aalhorl•
vtdl d11 popul1ç6ea, ••tlaulando a tl•1çlo
&r1dlcJona1•;

d••
d••

condtç6•• da
co•unidad••

r

r:

1oe naturata, garantindo•

r:

l•••••

.,...
(

r--

a1tabtlidada funcional dol aco11l•·

---------

lV • • aveli•clo de
••btentel d•• lr••e p,eelv•l• d• ocup•çlo, d• tor•• • detlnlr
nlv•ta d• utilt11çl• doe recuraoa nlo r•nov6v•1• • • 9er,ntir
e caoec1d1da d• r•9•n•reçlo do• recureo• r1nov,vala;

r:

r

r-

W • e lnt•9r•çlo har•6nlct d• Zon• Coatelr•
co• •e de••t• ragl6•• qua • tntluenci•• ou qu• por •l• alo ln•
r1u1ncladaa;

r

W! • e alttoaclo doa lapectaa sobre
Co1t•tr• advlndo1 da re911•• vlainhae;

r:

VII • e r,cuoareçlo de1 6raee da9radedee,
eaaquendo-ea le ortentact•• e1tebelacld•• na Zon•e•ento (col611co-(can6atca,

r

r-

r
r:

r:
r
......,....

•
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r:

CIP!TUlO IV
tt•t ••• d• '••li•

o.

:

lr\too 7• - C•b•r6 •• Sl•t••• d• Ad•lni••
tr•çlo d• Gu•lld,oe A•bi,nt•l, o, auo tr•t• o orttoo ,,, d•
Con,tltuJclo ao [1t1do, • •l•b•r•c•• • • •••cuclo do Pl,no
t,ou,1 d• G&renc&,••nto co,t,1ro, bo• coeo • rtocolJteçlo do
cu•prloento dee noro,o nolo con&ld••, no\od•••nto o llc•nclo•
••nto ••~t•nt•l ••• •tlvla,ooo orotJvo • pot•nctel••nta polul•
dor•• ou d•9r1dador•• do ••lo ••bl•nt•.

r:

1,-

r:

Ar&lto

•••O

Pl•n• [1t•duel d•

Geroncl•-

••nto co,tetro ••ri •l•borodo •• ,rtlcul1çlo oo• •• ounlclploo
• • ceounJd•d• co1t,1ro.
c&PlfUlO W
Do, lno&riueantoo do Cor•nclo•ont•

t•.

lrtlo•
O Plano C•t••u•l do C•ronct,•onto Coetotro ut1l&i•r6, per, ,ttn9lr •• fln• noto pr,vi,to,,
•• ooouJnt,, tn•tru••nto11

li - Sl,t••• d• lnroro,ça,,;

r:

Ili•

r

Plano, d• Açlo • Ceetlo;

IV - Conuol•I

•

r:
r:

r:

r:
rr:
r

r:

••••
ArtlQo 1D • O Zon,eoonto
•lco loo por objollwo td1nllflc•r •• un1d•d•• t•trltorl•L•
quo, por •u•• c•r•cttrl1tlc•• ;l•lc•a, otol69ic•• a a6clo-eco'.
n6•lca,, o•• co•o por 1u1 dlnl•lc• • co"troatoe lnt1rno1, d•v•• ••r objeto 01 dl1clp11n1 o,pocl,1, co• ~l•t•• ·~ do11nvolvi•anto do eç6,1 ceper,1 do condurlr ,o •provoit•••nto, i ••nut1nçlo ou à r,cupar,çlo a, •u• qualio,o, 1•blont1l • do ••u
potenct,l produtJvo,
P1r69ror, Gnaa, - O ,on••••nto á•flntr,
nar••• o
••Ol1nt11, • 06cto-1con&otc11, rur,t,, urben,,
• 1qu,tlc••, • ••r•• •lconçad•• por ••la d• proor•••• a, ;,,.
tio ••Olont1l.

••t••

Arttoo 1f - Ae unidada• tarrttorlele do
ou• tr•t• o •ttl;a 1nler1or ,orlo •nouadrao11 ne ••outnt, ti•
potool• ºª ªº"':

r:

1 • l,1. - 1on1 qu• ••nt6• o, 1co1,11te•o1
or!•ll1vo1 •• plana 1qu1llbrta 1•ol1n\1I, acartaodo u•• d1v1t•
11rtc1de co•oo•lçlo da 1ap6c1,, • u•• oro1ní11çlo run~lonol
cao•r•• d• •entor. d• for•• auet•nt,o,. u•• eo•unld•d• do •r•
ºª"ªª'ºª a•l•nc••••· Jnloor••• O •O•Ptldl,
oca,,,,
attvldadea ~u••"•• da Oaiao, •'•ltoa J•ooct1nt111

ººº'"ºº

r:

r:
r:
r:
r-

r

li - l.2. - ron• qu•
1pr111nt1 1ltar•çõea
na or9en1z1çlo runctonel aoa •c•••l•t••a• prloitlvoa, ••• 6
cap•clt•d• para •entar •• •Qulllbrto u•• co•vnid•d• de or9en11•0• •• 9r•u• ~•rledo, o, olvor1idad•, •ao•o co• • occ,rrlnct, •• otlvlo1ao, hu•on11 ,ntor•ltent,, ou d• Ool#oe l•o,cto,.
(• ir••• t•rre,tr••• •••• 10~• Pod• •Pr•••fttar ••••nl•••ntoa
h~••naa dl•A•r•o• o pouco populo,oa. ~•• PDuc• lnte9r1çlo ontr•

•1;

Ili • Z.3. • rane Qul 1pro,1nta o• acoa,a,.
ta••• prl•ltlvoo parct,11,nt, •oa1rtc1dDe, co• a1rtcu1aao•• d•
re91n,roçlo natur1l, pel, ••PJoreflo. euor,eelo ou eub1tltutCI• dl 1t9un1 o, ••u• c••~on,n&o,, •• rerio da oeorrlnet, a,'

it•••

O•

••••nta••~toa hu••no1 co• ••lor

1nt•gr•çlJ ~"lr• 11:

91
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l.•. •

1,.
1on• ou• opr•••nl• •• oc•••••·
pr1•itl~o• ei9n1rtc1tlv•••nt• •ooltlc•doe P•I• •uPr•••••
d• coaponen,oe,
deecerecl•r•••çl• do• eub•~••toe t,rr••tr• •
•orlnho, elt•r•Çlo d•• dren•9•n• ou d• hldrodinl•lce, b•• co•o
P•l• ocorrlnclo, •• ''••• torre•tr••, o• ••••nt•••nto• ruroS•
ov por&urbonoo •••contlnuo• lnterlto••••, noc•••&t,ndo do Sn•
torvonv6•• poro ou• ro9oneroçlo P•r•t•li

t••••

'º"'

W • 1.5. •
quo opr101nt1 • ••lor por•
to doe LO•pon•n&•• do• oco••l•l•••• priol&lvo, de9rod•d• ou
euprl•ld• • • oroenl1oçlo funciono& •l&•lnodo, devido•• d••
eonvolvl•onto ••
urbon•• • •• ••o•n••• urbl~O contlnu••·

,,...

lt•••

Arllto 11 • •••
11 oaoonto

ron•• d1rlnld11 no

1rti90

••rio porol&ld•• •• ••ou!nt•• u,ae,

r • z.1. ~ pro,orv,çla • can1orvoç1·0, 11••·
qul•• clontftleo, 1ducoçlo ••bl1nt11, •onoJo 1uto-ou1t1nt1do,
turl110 ocol69lco, P••c• ,rt•••n•l • ocupoçlo huoono co•potlv•l co• • tl11olo9lo d• 1on1, n•• unld•d•• que o• P•r•lt••, 4••
pondendo do• or•u• d• intorr,renol• no, •co,•i•t••••;

r

v•••

r

li•
z.2. • todo• o,
••ncion•d•• no
lno •• o
•• d• •eordo co• o or•u d• •lteroçlo doo 1co1,1e,e•••, ,,nejo •u•tent1do, ooüleulturo , •lnoro~lo
Pl,no Oirotor A19lon,J d1 ftln,roçlo, , ,,, ••t•b•l•cldo polo•
6r9lo• co•potent,,;

b•••••• ••

Ili
lncl•o•

r

• Z,l. - todo• o, u,01

••nclo111doe

•J•L••••, •

•orop1cuiri1, • •llvlculturo • o peoco
no• unld1d•• ou•• p1rolt••1

r
r:

r-.

r
r:

no•

1 • li •, d•pond•ndo do 9r1u d• 0001rJc•çlo do• oco••

lnduetrl•l

IV• Z,4. - todo••• u•o• ••ncJonodo• no,
lncl•••
!,
li • Ili,
••••nt101nto1 urb1no, d••contlnuo,
reotrltce i1 untdodee ou• o p•r•ll••, d1 ecoróo co• o r19ule•
o,nto do• ron••••nto, ••t•~•l•ctdoo p•r• 01 ••lor,1 cootolro,;

••t•

W • l.$. • todo• 01 ueo, ••nclonedoo no•
lncl••• 1, JI, Ili• IV,••'• o ••••ntooento urb1no con,otJd••
do, •• ottwld•d•• lnduetr&olo • • in1t1l1çlo do ter•Jnole ro•
do-f1rro•oortu6rlo1, d• •cordo co• o 11t1bel•cldo no1 Pleno,
Olrotoro• Urb1no1 ~unlclp1&1.
1 ti• 01 ,,nojo• euto-1u1t1nt1do • 1u1•
t,ntodo do reune• d• flor,, b•• co•o o turi••o 1col69lco, •••
rio obJoto d• rotul•••nto;lo ••••citice.

r

1 1• • •• etlwld•d•• do eubelotlnclo •••••
1d•ltJd11 ••too,• lon, Co•t•lr•, lnd•p•nd,~t,oont• do 1on•••
••nto, atl quo
l•Pl•~•nt1do1 • ro9ul1•ontadoe proor••••
oapocl•I• dl ,ooquoçlo t6~ntc• • Jurldtc,.

••J••

Arttoa 13 • O Zone••ento (coi6QJco•(cono.
•lco ••r6 ••t•b•locldo por decreto, que enquadre,,•• wnlO•d••
torrltorl•i• no, •lroron&•• tipo, o, 1one • dloc•pltner6
u•o no, t,, •• , 4oe ert100• 10, ,, • 12 o,,t, 1,1,

••u

r:
r:
r

r:

J t• • O onqu•Ot•••nto pod•ti ••, r,1to
tenda •• vi•t• •• dltet,J••• • ••
con,tont,, o, pleno,
dl •çlo • de 9e1tlo lni,9,odoe, quo obJotlv•• o d•••nvoJvl••n•
to•• pret•••• ..-a,ntel,

••t••

51

r:

. ., .

'

.e. •

v.

u:, •

ll.

r:
r:
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r>.
•rtl90 17 - A utlll,1çt• do ••totlol d1
1•pr6etl•o per• •t•rro ••'' objoto d• lJc,nc•, d1v1ndo obed••
e•r ••• cr,t6rto• • I• nar••• 11t10,11cido1 pelo Podor (••cu.
Llvo ou poJ l19i1J1çlo 11p1e!rte••

r

P••6tr•ro G~leo • o, proJ•t•• d• ,.,roondieonto• d1v1rlo 11tor vlnculedoo i 6t•• do ••pr,111 •• j6 ou•
tor,11do ou llconcJedo,

'

ArtJ90 11 • 0• 11pr11ndloonto1 • •• 1&lvl•
d1d11 ••t1t1nt11 n• dele de publlceçlo d11to 1•1 d•vorlo ob•
••rv•r 11 nor••• •• 1d1qu1çlo 10 Zon1101nto [col69lco•CconO•l•
co, no, pr,,01 11t1b1l1cldo1 •• d1cr1to.

,-

Porl1roro Gnl••. 01 1•pr11ndJ••ntoo • ••
1tlvJd1d11, quo nlo pore1too •••-u•çlo do ron••••nto [col69I•
co•Ccon6o1co poderio 11r d111tJv1do1 ou r11loc1do1 109undo
erit6rJo• •• ,., •• o,,1nldo1 •• d1c,1t1, 91rlndo. obrlo•c••
de r•cvoeraçlo d• 6r11 019r1d1da,

r:

•,tJ90 19 • 01 Zon11•1nto1 • •• PJ1no1 do
Açlo • C11tlo ••tio 1l1bor1do1 •• 1rt&cul1çlo coo•• euntcl•
PlOI I IUII dJ1po11ç611 •• , •• co•pot101111•d•• coo •• Pl•noo
Oltotaroo ftunlctp•I•,
Artl90 20 • fie•• protOid•• ••too,• lon•
Co•t•lra, ••• pr1jyl10
Ol1po1iç611 J•o••• oop1c1r1c,,, ••
,19u1nl1a •tJwi01•••=

d••

li•

peoco d• 1rr11to co• utlll,açla ••

P•·

nU11:

r-

r:

Ili•
dDD no 19rop1cu6rJ1,

utl1Jt•çlo o, 09rot61ico1 or91nocJor••

•rtt90 tt • O• Jntr1tar11 ••• 011po1Jçeo1
da•t• lal • ••• nor••• ro9uJ101nt1roo d•l• d1oarr1nt•1, •••
pr0Jul10 de obrJ91çlo 01 r1p1r1r oo dono, c1ua1do1, rtc•• tu•
J•lto, •• ••9ulnto• pon1l!01d1•:

nooln•l do

urcs, -

li•
•ult• d• tOO • tO 000 var•• o w1lor
untd•d• rtacol do (,taoo'd• Slo P1ulos

W • d100Uçlo,

t te••
•ult• ••ri r•••lhld• ••diante
opllceçlo do welor no•Jn•l da u,rsP no date•• ••u etotlv• pi•
o•••nto ou•• outro SndJco quo vJer • oubatltul-lo.

rr:

r:
r

r:
~

_,-.~~~~~~~~~~~~~
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1 Jf - •o• e•••• d• rel"c&dlne&• ••P•cltl•uJi• corr••ponder6 ,o dobro d• 1nt,rlor•ont• J•po•t•.

f 3• • •• p,n,J&d•d•• ••tio epJJcod•• de
,cardo coe• 9r•vid•d• do Jnfr1cl•, oo ontocodonto, dO Jnrrotor, 10 otonuent•• • 19r1vonto1, no ror•• que dl•pu1oro• oo
rogul•••nt•• •••'• 1,4.
Arlteo li•
(1t1 Joi oor6 re9ul,•ontedo
P•l• Poder (,ocutlvo, obe,rvendo•••,
~uento ooo ron•••ontoe
doo ,,toro• co•t•Jro• •• ••vu&"t•• pr•10,, contodo1 d• !U'
publ,coç,01

.--.
'

(1tuerino•L19uner do

1 • Coapl•••
P••Cenon6101 90 (nov1nto) 41011

l9ue•

dlHf

IV••••••••

s,ntJeto •

lJtorel

Sulr

••o

v&9ar

n,

<•uotrocento•, •itent•) ••••·

d•t• d•

•u•

Artigo 23 • r,t, 1,, ontrer6 o•
pub1Jcaçlo.
OJSPOSIÇÃD tR••s1rO•••

Arttoo GnJoo - Enquanto~•• for
crl••• o
S1•t••• d• •d•l~l•tr•çlo d• Ou•lldada ••biantoJ, do qva trota
o orttoo 1• d,ato lei, •• 1tt&buJqO•• proviotao no••• 1rt11f'l-•v•
,,,1, •••rctdoo polo s,cr,,erlo do ~,lo
•rt1culoGIO eoa •• •••••• 5ecr,tor1•• de r,todo,

,,,....,

-·~t•n~•. ••

Po16e1o doa londojrontoo, •••
do 1993,

r-

d•

lula Antonio Fleurr Filha

-
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-
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r:

.......................................................................................

TITULO VI
Da Ordem Econômica
•••••••••••••••••••••••••••

,. •••••••••••••••••••••••••••••••••

f •••••••••••••••••••••••

CAP(TULO IV

r:

Do Meio Ambiente, dos Recursos N:uur:ais e do Sancamcmo
......................... ~
SEÇÁO J
Do Meio Ambiente

.

.....................................................................................

r:
r

Anlgo 193 - O F.stado, mediante ld, criarã um sistema de
admlnlstraçüo da qualidade ambiental, proteção, controle" e
desenvotvimenm do meio ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para oq.::ini7.ar, coordenar e irucgrar as ações de
órgãos e enndaues w ad.mJnJsrr.aç:lo púhllc:a dirC't2 e lndircr.a,
asscgur:1d:1 a pariicípaç~o da coletívidade, com o flm de:
_J - .P.!opor uma polltica estadual de proteção ao meto
ambiente;
.
li - adotar medidas, nas diferentes itt2S de açJo púhllc:a
e funro ao setor prtvado, para manter e promover o equilíbrio
ecológtco e: :1 m<:lhnri.i da qualidade aml>íc:nraJ, prevenindo a
degradação cm rodas as suas formas e impedindo ou mttfgando
Impactos ambknt:iJs negativos e recuperando o meio ambiente
degradado,
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Ili - údinir, impl2ntar e :1dminí~'1ar espaços 1crrimrl:als e
seus eornponerues reprcsenrauvos de todo!i os C.-C'05si~tem:as
origin;u., :a serem pm1,·gidos, 5('ndo a :aller.aç:lo e supressão,
induinc.Jo os li existentes, pcnnilid:,s somente por lcl;
IV - rcali:r.2r periodicamente :iudilori:as nos sls1cmas de
conrrotc de: polulç:lo e de: ativid:adt·s potenctatmerue' poluidor;.tS·
' V - inform:n 2 população sobre os níveis de poluiç:to, a
quaJid2de do meio amblenre, 2.s situações de rbco de addcn·
res, :1 presença de subsr~ncias potencíalmente nociva., à S2údc,
n1 igua po1bcl e nos afimffllOS, hem como os rnulcados cbs
monuoragens e :audiaori:as a que se refere o inciso IV desce
an•go:
vr .: lncenuvar a pesquíss, o dc:senvolvhnenco e 2 capaci1:a~o 1c:cnol6gic:1p:i.r.1 a resotução dos problemas ambicnt:lis e
promover a informação sobre essas questões;
VII - estimular e incentivar a J>C$C1Uiu, o descnvoMmemo e a utila2ç:io de fonrcs de energia :aJ1cma1iv:a.s, ruo
poluemes, bem como de tccnologí~ br:anw e sruucríais pou·
padorn de energja;
vm - fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e nwu·
pubção gcnttic:a:
IX - preservar e rcsrauru os processos ecológicos essenciaJs das esptcJcs e do~ ecosststemas:
X - proteger a flora e ::i fauna, nesta compreendídos
rodos os anima.is silvestres, exóticos e domtsdcos, vedadas u
prírlc2S que coloquem cm risco sua função ecológjc:a e que
provoquem extinção de espéetes ou submetam os :animais i
crueldade, fiscalizando a ntr2~0. produç:lo, criaçlo, mérodos
de abate, transporte. comercializaç:io e consumo de seus espécimcs e suhproduaos;
XI - controlar e fiscaJir.:u' a produçãn, armazenamenro,
transporte, comcrcíallzação, u1ifi7..a~·:lu e desuno lin:il de suesc:ind:is, bem como o uso de téerucas, métodos e imit:al:ações
que comportem risco dcdvo ou potencíaí para a qualidade de
\·Ida e meio ambiente, incluindo o de trabalho;
XII - promover a captação e orientar :a .iplicaç:lo de
recursos ftn:i.ncciros destinados ao desenvolvimento de r<><bs
as atividades rcl:acionad:u com a proteção e conservaçãc do
meio ambiemc:
XIH - disciplinar a resrrtção à participação cm concorrenelas públicas e ao acesso a beneflcíos fiscais e crédhos oficiais
is pessoas tísic:u e jurídicas condenadas por aros de degrada,
ção do meio :unblcntc;
XIV - promover medidas judici:aJs e 2dministnrfvas de
responsabínzação dos causadores de poluição ou de degradaçio arnbicmaJ;
XV - promover a educação ambiental e a consclcnrb.2~0
públka p:1.t:t a pr~rv~.
corucrvaç.lo e ~cupen.ção do

-

meto ambiente:

,,-..

r<,

XVJ - promover e manter o invcntúio e o mapeamento
da cobertura vegetal nativa, visando à adoção de mcdidu
especiais de proreção, bem como promover o rerloreseamenro,
cm especial, 1s margens de nos e bgos, visando 1 sua perenídade.
XVIJ - cstimul:1.t e contribuir p:ara a recuperação da vegeraçto cm áreas urbana.,, com plantio de árvores, prcfcrenciaJ•
mente frurífct'25, objetivando espectalmenre a consecução de
índices mínimos de cobertura vegetal:
XVIJl - íncennvar e :na.iliu recnícamenre as associações
de proteção .:ao melo ambiente consriruídas na forma da lei,
respeitando :a sua auronoeua e indcpcnd!ncia de atuação,
XIX - in.stiruir programas especiais mediante a integração
de tOdos os SC'US órgios, tnclwndo os de crtcUro, obfctfvando
lnttntivar os propncr1rios rurais a executarem as prírlcas de
conservação do solo e d:a ~gua, de preservação e rcposiçio das
maras ciliatt3 e replantio de especíes nanvas,
~ - corurolar e tlscaJ12:ar obras, atividades, processos ·
produnvos e empreendímenros que, direta ou lndirc:tamentc,
possam causar degradação do meio 2mbicnte, adotando medidas prevenuvas ou corre,tvas e aplicando ss sanções admiJús.
tr:uiva..s perunenres.
XXI - rca1i2a.r o planc1:amenro e o zoneamento ::unblenta!a
consl&r:tndo :as cancteristlcu regionais e locab, e ankular os
respecrívos pl2nos, programas e ações;
pangrafo único - O sistema mencionado no "caput"
deste 2rtigo scr.l coordenado por órgio da :i.dminisara••-:lo direta que s.eri lntcgr.tdo por:
a) ConscJho Estadual do Meio Ambiente, órpo nonnufvo
e l"C'CUl'S3.I, cu/:is atribuições e composição ser.lo dcfJnJda$ cm
lei;
·
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6 • EMENDAS DE Nº 1 A 9 AO PL 962/93
- PROPOSTAS DE EMENDAS APRESENTADAS POR DEPUTADOS
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(SL a.• 2.193 de. 1993)
De-te ao lndlO li do ArtJgo 2. 0 do Projeto de Lei em
epfpaCe • scguiDte nova remçio:
"li - GcrencianletUOCosteirO: ..• popul2ções l<>C21S, adequando u atMdadeS humanas à capadcbdc de supone ambiental, isto t, à manutenção .•. recursos naturais nio renoriYds."
Jmdf)c:atiff
.
A. non rcdaçlo t mais adequada~
vincula• ui.vida·
da bumaaaa à capadcbde de suporte 2fflbiental do ecossl5tema loal.
Sala d2I SeUõeS em 11-11-9~
a) AnlfflOf" Cbtcorlno
a) /wm Valfflte
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Emnda 1. • 2 ao PL'962/93

(SL a.• 2.19'4, de 1993)
Df:-te ao JnciSO I do ArdgO 5. • do Projeto de Lei em
epígnfe a scgumte non rcdaçlo:
"1 - Ddllllr o ZollealDCRto... pua cada setor costeiro de
planejamaUO :ambiental;''
JasdflC'lldu
O tctor costdro deve ser objeto de pl:mepmento ambiental. O testo esd 1ncorrewncnte galado, por isto • neceesídade
de alted-lo para assegurar que tal planejamento seja e:11cc.:uta·
do.

-

Sala d2' Sessõa em 11-11-9J
a) AntfflM' Cblt:arlno
a) Ivan Valente

Ellencla 11. • 3 ao PL 962/93

(SL a.• 2.19!, de 1993)
De-te ao Inciso V do Artigo s. 0 do Projeto de lei cm
epfv,lk • seguinte nova redação:
"V - Implantar, ffliC11ladamentc ... os Plmos de Ação e
Gado de gcfflldamfflto Costeiro''..
Jmdfladft

! prcci,O delur aplltico que se U2IS de açlo e gcsdo de
Gettnclamcnto Costeiro, o que, allh, t objeto central desta
ld.

Sala das Scasõcs, 11-11-93
a) .-.ntenor Cblt:arlno
a) Ivan Valente
••••
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4 ao PL 962193

(SL a.• 2.196, de 1993)
lnclua-!IC um Padgnúo Único no Anigo 7. 0 do Projeto de

o) /Jm<mcr OJICizrlno
n) !FltJJS3 Vdkmte .
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LEGISLAÇÃO REFE_!'.ENTE
À MENSAGEM A-N ••• 117193,
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DR SÃO PAULO

Tlnrr.O VI
Da Ordem Econômica
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CAPÍTULO IV

Do Meio Ambiente, dos

RCCUl'l!Os

Naturais e do Sanea-
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...............................................
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SEÇÃO I
Do Melo Ambiente

................................................................................

Attlgo 193 - O Estado, mediante lel, críarâ um sistema de
2dmlnlstr.lção da qualidade ambiental. proteção, controle e
' desenvolvtmento do melo ambiente e uso adequado dos recursos naturais, para organizar. coordenar e integrar as ações de
órgios e entidades da adrnínlstração públlca direta e indireta,
1 assegurada a particípaçãr, da coletividade, com o fim de:
I _- pr~por uma política estadual de proteção ao meio

q

ambiente;

li - adotar medidas, nas diferentes úeas de ação pública
. e junto ao setor privado, para manter e promover o equtlfbrio
ecolõgíco e a melhoria da quahdade ambiental, prevenindo a
degradação cm todas as suas formas e Impedindo ou mitigando
Impacto, ambientais negativos e recuperando o melo ambiente:
degradado,
1

m - definir. implantar e adminift1'2respaços tcmtoriais e
seus componentes rcpn:aentlúvos de todos os ecoulstemas
originais a serem protegidos, sendo a alteração e supressão,
indulndo os fã existentes, pcrmltidas somente por lei;
IV - tc'auzar periodicamente audJtorias nos sistema, de:
controle de poluição e de atividades potencialmente poluídoras;

1

I

•

Informar a popul2çio sobre os níveis de poluição, a
qualidade do meio ambiente, as situações de ri5CO de acidentes, a presença de subsdnciaS potencialmente nocivas à saúde,
02 ãgua podvel e nos alimentos, bem como os resultados das
monítoragena e auditorias a que se refere o inciso IV deste
anigo;
'
VJ - lnccndvar :a pesquisa, o dclmvolvtmeato e :a capacítação tccnolóp:a para a resolução dos problcow ambientais e
promover :a lalormação tobn: cuu questões;
Vll - adDndar e fru:entivar a pesquisa, o ~volvimauo e a ndffzaçto de fontes d.e magia altcrm&ivaa, não
polucmcs. bem como. de teamlogiu brandas e ma.tcrlall poupadOtff de críergia;
VJU - fila1tzat as entidades dedicadas à pcsquI.sae manipulação ~;
:
IX - pracrvar e rcsaur:zr os processos ecológicos essenciais das cspttfC5 e dos ecosaistcmu;
X - ~cr
i flora e a fauna, nesta compreendidos
todos os animaJs sllvcstrcs, aótlcos e dom&tlcos, vedadas u
pdtkas que coloquem cm risco sua função ccolõglca e que
provoquem atJnçio de cspfcics ou submcwn os animal.S :l
crueldade, 1™::111:oodo :a au:açio, produção, criaçfo, m&odos
de abate, transporte, comcrdalizaçio e consumo de 1CUS espécimes e subprodutos;
XI - camrolar e fiscalizar a produção, armazenamento,
transporte, e~.
utllli:a.çio e destino fina! de substâncías, bem como o uso de tttnkas, mttodos e fmtalaçõcs
que comportem rilco efetivo ou potcndal para a qualidade de
vida e mdo ambiente, incluindo o de trabalho;
XII - promovCf a captação e orient2r a aplicaçito de
recursos Qnancdros dadnadoa ao desenvolvimento de todas
u aúvid2da rcladomdas com a proteção e conservação do
V-

meto ambiente:;

xm - disciplinar a restrição à parddpaçã.o cm concorréndas públicas e ao acesso a bcDcfidos fiscais e crtdltos oficiais
àa pcssou fblcas e jurídicas condenadas por atos de degradação do mc:!o ambiente;
. XIV - promovCf medidas judtdals e admin.illtr.Utv de
rcspon11;11bilt:nçfo dOI cau.adorcs de poluição ou de degradação ambJent:al;
·
XV - promover a ~o
ambiental e a consdentiZaçio
praemçlo, ~e~
do
XVI - prcllllO'RI'
e IBMltt o inYCnW'ioe o ....,_,.,o
da cobatma vCFU,I _...., •!&alado l adoçllu ~ maJidas
apcciaJI de protCÇSo,bem como promover o rcfk>R:lwneruo,
em especial, às margem de rlllll e bsos, vinndo 1 ,ua perenídadc.
XVU - Cltimular e conuibufr pan a rccupcr:r~ da vcgc- i
taÇio cm úcas urbanas, com pbntio de ÚVOl'C!I, prcf'crcndal-

~ aJ:-:,

/O

\

'

Justiflcatlr.a
t neeessârío Incluir a defíníçãü de agricultÜra de subsistênda tm lei, pois sua austncla tem motivado na pdtla o cerceamento ~ w atlvid2dc por pane das populações locais, inviabilizando, no limite, o exercício de uma atividade que
tndiciomlronue não tem sido causa de degradação na Zorlll
Costeira ~ sim fonte de subsístêncía das referidas populações.
5212 d2s Sessões, 11-11-9 3.
a) Antenor Cbicartno
a) Iuan Valente

Emtnda n. 0 8 ao PL 962/93
(SL n. 0 :Z.200, de 1993)
De-se ao Pangrafo 1. º da Artígo 13. 0 do Projeto de lei cm
epígrafe a seguinte nova redação:
·
"Padgnfo J. 0 - O enquadramento deverã ser feito ... e a
proteção ambíentaí."
JUltificatJva
O enquadramento terrítoríal das unidades estabelecídas no
"caput" deste ãnlgo, deve ser teito conforme estabelece o
paúgrafo. A nova redação procura estabelecer claramente esta
necessidade.
sala das Sessões, 11-11-93.
a) Antenor Cbl~rino
a) Ivan Valente

Emenda n. • 9, ao Projeto de lei n. • 962, de 1993
(SL

a."

2.220, de 1993)

'

inciso VIII, ao artigo 6. 0 do l?rojeto de fel n. 0
962, de 1993, na seguinte conformidade.
Aldgo 6. o ••••••..•••••••••••.•.••••••••••••.••.••••••••......
·•·•••••·•
VUI - preservação total das irC2S de M.mgucuis dentro
da Zona Costeira.
A~ta

Jusilllcadva
Resolv~os Incluir entre as d.ln:trizcs do Plano &tadual de
Gctcncwncnto Ccstetro a preservação total das mas de mm·
gua:aJ.s na Zona Costeíra.
AIIJ.m o fazemos, porque entendemos que apenas o inciso
[ do artigo 6. 0 f Instrumento jurídico vago para garantir a
pruervaçio de mangues, ao longo do litoral paulista.
DJz o Inciso 1 - "a proteção dos ecossistemas ... ", entre·
t2nto mo esú definido que: se trata de uma proteção total, mas
apenas limitada, como o dispositivo expressa: "as 5Ull5 funções
ecológicas, a diversidade biológica e a potenctalídade de seu

uso."
Assim, a au~cl.a de uma definição mais ampla nos leva a
pensar que bastará uma pequena faixa de mangue ser preservada que cstad "ganntida" a função ecológica do Joca1. N11o f
15to que desejamos para aquelas ircas cobertas de mangues .
.Estamos pleiteando a proteção total e com justa razão.
Sc:nio vejamos.
OS constantes loteamentos ao longo das rodovias que:
cortam toda :a Zona Costeira acabaram com grande parte da
irea de mangue originalmente li exísrenre.
Ali ~
de manguezaís, hoje, a título de exemplo em
lunhatm, Peruíbc e: Bertioga quase: que ficaram restritas ape·
nas às margens dos rios daqueles municípios.

T:1.1 f.ito ~ penh' trrepuivi:l 20 ccoolstcm:1 loc:al, io tu, rtimo da rqtlo e, cspccWmcntc, à huna e tlorà típica dessas
lreas.
Dcm !Jlllldn, o objetivo maJor dcst2 Emenda ~ garantir,
de td'rma cl.Ull e prtda, 2 pracrvaçlo tow cw úcu de
• 1D1f18UC1que alncb l'ffl2dl ao longo do litoral paullsta.
·
521a m, Sess6el, em 12-11-93.

~:' ··_a)

A/anMio Jazadjl

1

'
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7- PARECERES
LEGISLATIVA

DE NºS. 680 A 682 DA ASSEMBLÉIA

- MANIFESTAÇÕES DAS COMISSÕES:
- CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
- DEFESA DO MEIO AMBIENTE
- FINANÇAS E ORÇAMENTO

n,11 68@, ~~ i ~'.l ·
.
De RefatoD' Es~ciaJ, cm 'subi,altulçilo à COmiui~o de
ConstituAç.!o e Justiça o Profeto de kã n." 962, de 199!
Atravé!>da Me11sagt:m 11.'' 117/93, o Excde11tís~llno Senhor
Govcrnadcr do l'.:,tado, encaminhou a esta Asl.cmhltia 1.4:glblativa o
Projeto de lei 11." 962, de 1993, que dispõe sobre o Plano EMadual
de Gerencsamento, Costeiro.
,
,
Quando em pauta, o projeto cm exame. que tramita em
regime de prioridade. nos lermos do artlgo 146. item Ul. do
Reglmento Interno, im alvu de 9 emendas, de I a K de autoria dos
Deputados Antenor Chicaríno e Ivan vaíerue e a número 9." de
autoria do Deputado Afana~loJazadil.
-Agora, nos termos llo S l.º, do artigo 31 da VI Consohdaçâo
do Regimento Interno cahe a esta Cornlssãn de Consttturção e
Justiça a análise da constttucíonalídade, kgalidade e ju~dlcidadc
da proposta.
Ao fazê-lo. verificamos que o projeto de natureza legíslatíva
e de competéncía concorrente. nos termos do artigo 24 da
Constituição Estadual.
·
Desta forma, não encontramos óhíccs de natureza constítu<:lonal, legal ou iurídlc:o que possam impedir à aprovação do projeto. Da mesma forma, as emendas de 1, 2, 3, 4, 6, i, 8 e 9 são de
méritos, cabendo, portamo à Comissão competente sua análise.
Deixamos de apreciar a Emenda n," 5. em virtude <lo requerimento, juntato à Ils. 30, do~ aurores solu.:itamlo rctiraua.
Diante do exposto. manlfestarnu-nos favoravelmente à
aprovação do Proicto de l<:i n." 962, de 1993 e das emendas n."~ 1,
2, 3, 4, Ç>, 7, H e 9.
Sala~&~~.
cm ·
a) Oswuidrijusto, Relator E.~pcti~l
Wl@~~

é

f©il!Uei'n.!l

6ln Ide 1~4

De Relator Especial, em subsaltulção à Comissão de
Ddesa do Melo Ambiente, sobre o Projeto de fel n.0 ')62, de

:0.993.

.

Encammhou o Excelentissrmo Senhor <iovcmauor do E:.tatlo
:! delíberaçâo desta Ca!>.1, o Projeto de lei n." %2, de 1993. que di~
põe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costetro e <lá
provldênci:u correlatas, ·
1
•
A proposltura que 11".ttnità em rcwme de príoridade, recebeu,
durante o período de pauta,') (nove) emendas, i,cmlu que a de n."
5 foi retirada pebs autores, conforme documento úe fls, :1(1.
Distribuído,

lnl<:lalmcnte,

à Corníssão

Justiça esta, através llt rclatur ~la!,
do P~!ft.-to e das emendas apresentadas,

de Con,1ituiç;i.n

e

concluiu pela 21m)vaç;i.n

l'H:'Nlauporturudade, compete-nos, na quaUdadc ú<.: relator.
<lt::iiµnado,. que fornos, exar.ir p~n:ccr sobre a maténa analí!\;IOÚo a
nu:úíua e
~ltcr.11,i~,. pn,poMa~ soh o, asp<:<.to, de comf)l:tC:-ncía
~cntal
Llei.11.: <Írl(à11 tccnlco.
.

ª"

l'ai....amm a f~~(·.Jo
A pmpoMa i.:nvnnam\.'nt:d tem por ohj<.:tivomaior d,-.uplinar
e r-.aclonahLar o UM> do,. recursos naturals <la 7.nna Co,tdr.t u,,
biado com vista, à melhoria da qualidade de vida d;i., populaçües
lnt:al~ e à prnteçân de :,(CU t.i.:oi,.~i~tema.
·
Rt$!oaltt:·~.por oponuno. que a mcúfóa. conforme: ju,tífkat1-

,.,,,. ,.,n,, , . .

111,

"t->f"ntt·tn e-ru cr11,....,t~o

foi nropu,ta

pc.:l.1

tio Mdt1Amhknk e mereceu aprovação do Conselho
15:lt2li~ do Mclo Arnhleme r- Consema.

· r!h~

'~

·~ os pmp(~tus oltaml:~temeriuírfos dn n:fertdn
ctJmro pdo nculhlmmto do f>rt,icto.
··~
o ~r.
ll omllk:t! d:lseme~ ofcm:idas:
·A~
n.- 1 ahera o ~
do im:mJ li do onlgo Z.º do
· (p~eto, que denne G~renclamerno c:ostelro. Introduzindo a
ell:~ttssào•adequando as otlvh.ladeD humanas à capacidade de
~~tal·.
F.sta altmu;ão, se acníhlda, restringiria os objellmio do Gerenetamentn Ü>Stelro, que passa a vísar, apenas, à melDwrl:a da qualidade de vida das popula1,"I-Jt:S lc~als. Entretanto, esta
BMnmençào da quall<latlt: de vida (: que deverá ser fdla mediante
~
das atlvidad~ humanas ~ càpacldade de suporte ambíentnl 'i( nws. A rcda1,'ào orl1dnal l"l>nforma-se ao arugo 6.º do P">jetu, que dáas diretrizes do Plan1> Estadual de Gerenclamentu
Costeiro. Contr.írio, portanto, é o nosso parecer,
A emenda n.º 2, ao noss« ver, ao propor nova redação ao
lndso I dti artigo 5.º do pmjeto, aperfeíçoa o texto origlnal, Deve,
asslm, ser acolhlda,

~dó.

A emenda n.º :! nbjet!Vll acrescentar à redação do ln'dso V d1i'
onlgo '}.º do projeto, m expressão •ue Cierendamento Costelro",
tom o propóslto de ldentlfkar os planos mencínnados no referido
artigo. RCSS21te-se que os • Planos de: A~-ão e Gestão", sem nenhum
QUallílcatlvo, são arrolados pelo artigo 9.", Inciso Ili, entre os
lmittumcntoo que o Plano E.,1adual de: Gerenclarnento Costeiro utíUzaro para atingir seus uhjetlvos. Asslm, a nosso ver, não há neces~
do acrésctmn proposto pela emenda, tantn mais que, aparecem referidos, tia mesma forma, no Inciso IV dn artigo 2.0 e no
i1rt1@c) 1.1\. Desta forma não deve prosperar a corrigenda objettvada.
a emenda n." 4 visa acrescentar parágrafo únlco ao artigo 7.°
<ltJ projeto, O pretendido encontra-se atendldn, de maneira mais
!ldeqúzda, sob o ponto de vista da técnica legtslatíva, pela
Dl~h;l!o 'tran~lwrill do projeto. Contrário, portanto. é o nOSSo
paeecer,

. Á emmda

n, º 5 - retlr.ufa.
a emenda n." 6 propõe a alteração do parágrafo 2.° do arugo
12 8o projeto. Devemos salientar que a alteração pretendida auera
completamente o dispositivo, dando caráter permanente à admlssão ck atlvídades de subststêncía. em dara OJ)OS!<;ão ao que consta
tk vários inlisos do mesmo anlgo 12. Além dísso, a redação pretmtll<la contém evülente impropi;fedatle, na medida em que não
permue ldenllfkar a quem se aplica a pane final "buscando lmplementar e regulamentar programas c:sp«ials de adequação técnica
e jlJrfdld. • Ao hosso ver, portanto, não deve ser aceita a emenda
orn W11lllzawi. ·
~A.emenda n.• 7 acrescenta parágrafo 3.º ao artigo 12 du projeto, eom o Intuito de lndulr na lei o conceito de • atividade de: sub!llstênda·. A medida objetivada, não atenue, a nosso ver, melhor
téc!hlcn legislativa, uma vez que envolve noção corrente em
l&.~ill. Contrirlo. assim, é li nosso parecer.
" A cmendn n.º 8 oobstltul a enpressâo "poderá" constante do
part\gr:úo I.º do arngo 13 do pmjcto pela deverá. O parágrafo 1.·,
na IIUa redação orígínal, permite due por exceção, o zoneamento
~jil reall.zado com base em plano!i e pmjetus. Isto é, com menor
~lvidad~.
Ao contráno, 'a emenda determina que o zoneamento lltjà realizado tendo em vista planos e proJeros estabelecidos
pdll AdmlnlstrnçiiU desconstderando as caractérístícas atualmente
e:itltent~. Desta forma. a emenda tr:1m,fonm1 o que era simples
posmbilldath: em obrf~1,'iio e a exceção em regra Aeral. retirando
do zoneamento qualquer objetividade, além de colocar-se em
desacordo com o temo tios artigos 2.º, ínctso li, e 10 do projeto.
Não deve, consequentemente. prosperar a emenda n." 8.

A emenda n." 9 acrescenta tncíso VIII ao artígo 6.' elo projeto,
com o 'objetivo de acrescenta r às u I rerrízes relacíonadas no referido arrígo, a preservação total das áreas de rnanguezais ao nosso
. ver, a a I tersção pretendida é desnecessárta. porq ua nto a regra tlo
Incíso I do mesmo artigo 6.". prevê, como uma das diretrizes. a
proteção dos ecossistemas. Assím, a emenda deve ser rejeitada.
Ante o exposto, somos pela aprovação do Pro)e!O de lei n."
962. de 1 ~~. da emenda n.• 2 e pela n-Je!çào das emendas n.rs 1,
-~• 4, 6, 7, 8 e 9.
É o nosso parecer,
Sala das Sessões, em
a) Hélio Ansaldo. Relator Especíal

~mc:er n.2 602, de ~~6J
De Relatol" Especial, em substituição à Comissão de
lFJnanç:nse Orçamento, sobre o ll"n>Jeto de Lel 111.0 962, de

1993.
Na qualidade de Relator Espectal designado pelo Ilustre
Presidente desta Assanhléla Legisbllva, para exarar parecer pela
Comlssãu de Finanças e Orçamento, sobre o Projeto de Lel n.º
962, de 1993. ratifico as manifestações de fJs. 41, adorando-as
como parecer.
Sala das Sessões, em
a)Jayme Gtmenez; Relator Espectal.

M!ltllfestaçoo a que se refere o Relator Espt:cW
Em-aminhuu o Excelenrfsstmn Senhor Governador do Estado
à dellberaçâo desta Casa, o Projeto de lei n." 962. de 199.t que
dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeíro e dá
provídêncías correlatas.
A propositura que tramita em regime de prioridade recebeu.
durante o período de pauta, 9 (nove) emendas, sendo que a de n."
5, (oi retirada pelos autores, conforme documento de tis. ~O. constantes dos autos.
Distribuído à Comissão de Consntulção e jusríça, esta através
de Redator Especial, concluiu pela aprovação do projeto e elas
emendas apresentadas.
O senhor Presídente da Assembléta lt'glsl:itiva designou o
nobre Deputado Hélio An!>aldocomo Relator Especial em substuulção à Omlissão de Defesa do Melo Amhlente e em sua manífesração opinou favoravelmente a aprovaçâo do Projeto de Lei n."
962. de 1993. da emenda n." 2 e pda n:1el~·ão das emendas n "s !,
3. 4, 6, 7, 8 e 9.
Posteríormente o projeto Ioí enviado à Corníssâo de Hnnnças
e Orçamento e o Presidente desta nomeou este Deputado como
relator.
Cabe-nos, nesta uportuntdade, e-xarar o parecer.
É o relarõrío
Veriflcarnos que soh o aspecto financeiro e orçamentário a
proposta governamental não apresenta obtces a sua aprovação.
Por isso, npinamos pela aprovação elo Projeto
As emendas 1, 2, 3. 4, 6, 7, l-1 e 9. foram anafü,ada~ e constatamos que elas não geram despesas aos cofres públicos e foram
fnterpostas com a finnlulade de aperfeiçoar o texto ú,1 propositura.
Desta forma, propomos a aprovaçã« de todas a~ emendas
lnrerpo~w~ ao l'nljc:10.
Ante ao exposto, nosso parecer é favonivcl :1 apro11a1;ilo do
Pm/elo de: lei n." 962, de 199.~. de: aurorei do Pnder Executivo e a~
emcod:i~ úe r1."s J, 2, 3, 4. 6. 7, K e 9
S..ladas Com!s:,flcs. em
il)]m:I

flrt.'ITT!

8 - SUBSTITUTIVO Nº 01, AO PL Nº 962/93
- SUBSTITUTIVO APRESENTADO PELO DEP. LOBBE NETTO,
INCORPORANDO PROPOSTAS DA COMISSÃO DE PREFEITOS
DO LITORAL NORTE (UBATUBA/CARAGUAT ATUBA/ILHABELA/
SÃO SEBASTIÃO)

_j

.

~ •,. . (

;

/ •.•

~1

~ , :. ~~~u:~c

·-

(-

r

'-'.
--·

1

i

tu

t 1vo n9

C/

, ao

?:

n?

962/93

J

(
-

o Projeto de Lei em epígrafe ?assa a ter a

seguinte

reda-

çao

"DispBe sobre o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro
e
dá
outras providências.

Disposição Preliminar

Artigo 19 - Esta Lei, com fundamento no artigo 59 da
Lei
Federal n9 7.661/88 e no artigo 196 da Constituição do Estado, institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro, estabelece seus objeti
vos e diretrizes e disciplina os instrumentos
de sua elaboração,
aprovação e execução'.

CAP!'!'ULO I

Das Definições

Artigo 29 - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se '
?Or:
I - Zona Costeira: o es~aço geográfico delimitado
na área terrestre, pelo divisor de águas
de
drenagem atlântica no território paulista
e,
pela ±sobata de 50 metros, na área marinha. En
globa todos os ecossistemas e recursos naturais existentes em suas faixas terrestres,
de
transição e marinha.

.--...-.---...,.J•-.

-~ •............ ~ •.

---...;......_~w.--~

·+it, ,.,,

9g.2

rr - Gerenciamento

Costeiro:

o conjunto de ativi-

que, através de instr~
mentas esoecificos, permite a gestão dos re
'
cursos naturaís da Zona Costeira, de forma
integrada e participativa, visando a melhoria da qualidade de vida das populações locais, adequando as atividades humanas ã capacidade de suporte ambiental, isto é, a manutenção da capacidade de regeneração dos r~
cursos e funções naturais renováveis e
ao
não-comprometimento j.aJ. funções naturais ine
rentes aos recurso~~nováveis.
dades e procedimentos

III
\

-

Zoneamento Ecológico-Econômico: o instrumento básico de planejamento que estabelece
,
após discussão pública de suas recomendações
técnicas, inclusive a nível Municipal,
as
normas de uso e ocupação do solo e de manejo dos recursos naturais em.zonas especificas, definidas a partir das análises de suas
características ecológicas e
sócio-econômi
cas.

!V - Plano de Ação e Gestão: o conjunto de projetos setoriais integrados e compatibilizados
com as diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológico-econômico, elaborado por Grupo
de Coordenação composto pelo Estado, Municipio e Comunidade Costeira.
Artigo 39

I

II
II!
IV

- A Zona Costeira, para fins do Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro, divide-se nos seguintes setores:
- Litoral Norte;

- Baixada Santista e Litoral Sul;
- Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia;
- Vale do Ribeira.

--..+e'-

~g.3

?ar.Onico

- Os setores

costeiros

serão deli~1tados

e carac-

terizados nos res?ectivos zoneamentos.

CAF!TULO

II

Dos Objetivos

Artigo 49 - O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem
por objetivo geral disciplinar e racionalizar'
a utilização dos recursos naturais da Zona Co~
teira, por meio de instrumentos próprios, visando a melhoria da aualidade de vida das pop~
lações locais e ã proteção dos ecossistemas
costeiros, em condições que assegµrem a qualidade ambiental, atendidos os seguintes objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos e atividades humanas
com a garantia da qualidade ambiental através
da harmonização dos interesses sociais e econo
micos de agentes externos ou locais, sem prejuízo da competência municipal na mesma matéria:
II

- controle do uso e ocupaçao do solo e da explo-

ração dos recursos naturais (terrestres,
de
transição e aquáticos) em toda a zona costeira
objetivando-se:
a) a erradicação da exploração predatória dos recursos naturais;
b)

o impedimento

da degradação

e)

a minimização

dos conflitos

e/ou da descaracte
rização dos ecossistemas costeiros;

tre usos e atividades;

e concorrências en

e

d} a otimização dos processos produtivos das atividades econômicas, observando-se as limitações ambientais da região.

III - defesa e restauração

de áreas significativas e
representativas
dos ecossistemas costeiros
bem como a recuoeracão
e/ou a reabilitacão
das
.
'
.
que se encontram alteradas e/ou degradadas~

1

j

1

IV - garantia
segurada

de rnanutencio dos ecossistemas
através

da avaliação

as-

da capacidade de

suporte ambiental face as necessidades snciais
de melhoria da qualidade de vida;

-

\

V - garantia de fixação e de desenv~lvi::ento
das
populações locais através da regularização fun
diária, dos procedimentos que possibilitem
o
acesso das mesmas à exploração sustentada dos
recursos naturais e da assessoria técnica para
a implantação de novas atividades
econômicas
ou para o aprimoramento das já desenvolvidas ,
observandq-se as limitações ambientais da região: e
VI - planejamento e gestão, de forma integrada, de!
centralizada e participativa, das
atividades
antrópicas na Zona Costeira.

CAP!'!'ULO III
Das Metas e Diretrizes

Artigo 59 - o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem
como metas:
I - definir

o zoneamento ecológico-econômico e as

respectivas normas e diretrizes ~ara cada
tor costeiro de planejamento anbiental~
II

-

se-

desenvolver, de forma integrada com as admini!
trações municipais e os órgãos setoriais
que
atuam na região, as ações governamentais na Zo
na Costeira:

i.

III - 1mplantar

os ?rogramas

vistas à proteção,
ção à recuperação

de ~onitora~ento,

co~

ao controle, à fiscalizae ao manejo dos

recursos

naturais nos setores costeiros de planejarne~
j

to ambiental;

IV - implantar o Sistema de Informações do Gerenciamento

Costeiro;

e

V - implantar, articuladamente com os rnunicipios
~
os mecanismos de participação e consulta as
comunidades costeiras sobre os planos
de
ação e gestão de gerenciamento costeiro.
Artigo 69

- O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro'
deverá observar

as seguintes

diretrizes:

r - proteger os ecossistemas de forma a garantir
no seu conjunto as funções ecológicas, adiversidade biológica e as potencialidades
de
uso conforme sua capacidade de suporte:
II - promover

a m~lhoria

das populações,
munidades

III - fomentar

das condições de vida

estimulando

a fixação das co

tradicionais;

natu-

o uso adequado dos.recursos

rais garantindo

a estabilidade

funcional

dos

ecossistemas;
IV - avaliar a capacidade de suporte ambiental das
áreas passíveis de ocupação, de forma a definir níveis de utilização

dos recursos

nováveis e a garantir a capacidade
raçao dos recursos renováveis;
V - assegurar

a integração

harmônica

não-re-

de regene-

da Zona Cos-

teira com as demais regiões que a influenciam
ou aue por ela são influenciadas;
VI - desenvolver

as

potencialidades

locais em col~

boração com as administrações municipais, observando as competências em assuntos de peculiar interesse dos municipios, de acordo com

;:,g. 6

'l

os objetivos
cio-econômico
vida.

J

e metas de desenvolvimento
e elevação

da qualidade

sode

VII - assegurar a mitigação dos impactos sobre a
Zona Costeira eventualmente advindas de re-

giões vizinhas;

VIII - promover

a recuperaçao das áreas degradadas

adequando-as às orientações
estabelecidas
no Zoneamento Ecológico-Econômico.

CAPÍTULO

IV

Do Sistema de Gestão
Artigo 79

- O Plano Zstadual de Gerenciamento
Costeiro
será elaborado em articulação com os Munici
pios e a Comunidade

Artigo 89

Costeira.

- O Poder Executivo estadual instituirá o Gru
pode Coordenação Estadual previsto no item
7.2 do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro aprovado pela Resolução n9 01/90
de
21.11.90, da CIRM, com a incumbência de ela
borar o Plano Estadual de Gerenciamento Cos
teiro previsto no artigo anterior, bem como, fazer executar as normas dele decorrentes, notadamente o licenciamento
ambiental
das atividades efetiva ou potencialmente p~
luidoras ou degradadoras do meio ambiente.

Par.Onico

- O Grupo de Coordenação
Estadual será campos,
to por 1/3 de representantes do Governo
do
Estado, 1/3 de representantes dos Municipios e 1/3 de representantes da sociedade civil organizada, com sede e atuação na zona
costeira, todos com direito a voz e voto.
\

-

1

;,g. í

CAPITULO V
Dos Instrumentos de Gerenciamento

Artigo 99 - Constituem instrumentos de que se valerá
Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro
atingir os fins ~revistos:

o
~ara

I - Zoneamento ecológico-econômico:
II - Sistema de Informações~

III - Planos de Ação e Gestão;

,"-\

IV - Controle: e
V - Monitoramento.

Artigo

10 - O Zoneamento Ecológico-Econômico

tem por objeti

vo identificar as unidades territoriais que
por suas características físicas, biológicas

e

socio-econômicas, bem como, por sua dinâmica

e

contrastes

internos, devam ser objeto de disci

plina especial, com vistas ao desenvolvimento

•

de ações capazes de conduzir ao aproveitamento,
a manutenção ou a recuperação de sua

qualidade

ambiental e do seu Potencial produtivo.

Par.Onico - o Zoneamento

definirá normas e metas ambientais

e sócio-econômicas, rurais, urbanas e aquáticas
a serem alcançadas por Meio de programas de ge!
tão sócio-econômica ambiental.
~

Artigo 11 - As unidades territoriais de que trata o
anterior serão enquadradas na seguinte

artigo
tipolo-

gia de zona:

r - Z-1 - Zona que mantém os ecossistemas orimitivos em pleno equilíbrio ambiental,

ocorrendo

uma diversificada composição de espécies e uma
organização funcional capa 2 es de manter,

de

forma sustentada, urna comunidade de organismos
balanceada, integrada e adaptada, podendo oco!
rer atividades humanas de baixos efeitos impa~
tantes;

II - z-2 - Zona que aoresenta alterações na organi-

zaçao funcional dos ecossistemas primitivos
mas e capacitada para manter em equilibrio uma
comunidade de organismos em graus variados

de

diversidade, mesmo com a ocorrência de ativida
des humanas intermitentes ou de baixos impactos .
. Em áreas terrestres, essa zona pode apresentar
assentamentos humanos dispersos e pouco popul~
sos, com pouca integração entre si;

!II - Z-3 - Zona ~ue apresenta os ecossistemas prim~
tivos parcialmente modificados, com dificuldadesde

regeneração natural, pela exploração

supressao ou substituiçao de algum de seus com
-

ponentes, em razão da ocorrência de áreas

1

de

assentamentos humanos com maior integração entre si:

IV - Z-4 - Zona que aoresenta os ecossistemas crimi

~g.9

tivas significativamente
pressão de componentes,
substratos

terrestres

modificados

descaracterização

e marinho,

dos

alteração

das drenagens ou da hidrodinâmica,
pela ocorrência,

pela su-

bem como ,

em áreas terrestres,

de

as-

sentarnentos rurais ou periurbanos

descontí-

nuos interligados,

interven-

necessitando

çoes para sua regeneração

V - Z-5 - Zona que apresenta
componentes

parcial;

a maior parte

dos ecossistemas

dada ou suprimida

de

dos

primitivos degr~

e a organização

funcional~

liminada, devido ao desenvolvimento

áreas

de

urbanas e de expansao urbana continuas.

Artigo 12

- Nas zonas definidas no artigo 11 somente
rao oermitidos

se-

os seguintes usos:

I - Z-1 - preservaçao

e conservaçao,

entifica, educação ambiental,
tentado, ecoturismo,

manejo auto-sus

pesca artesanal e ocupa-

çao humana de forma a manter as
cas da zona definidas

pesquisa ci-

característi

no artigo anterior.

II - Z-2 - todos os usos mencionados

anteriormente
1

e, de acordo com o grau de alteração
sistemas, manejo sustentado,

dos ecos

aquicultura

mineração baseada em Plano Diretor Regional
de Mineracâo a ser estabelecido
competentes.

pelos

e
'

orgaos
;

•

-·-
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III - Z-3 - todos os usos citados

1

dependendo
temas,

do grau de modificação

a agro9ecuária,

z-4 -

descontínuos

dos zoneamentos

ra os setores

costeiros.

des industriais,

urbanos

19 - Os manejas

as ativida-

rodo-ferro-portuár!

os de acordo com o estabelecido
retores

nos planos

autosustentado

jeto de regulamentações

29 - As atividades

e sustentado

quação

serão ob-

serão admitidas

independentemente

até ~ue programas

técnica

da fau-

es9ecíficas.

de subsistência

em toda a Zona Costeira
zoneamento,

di-

munici9ais.

na e da flora, bem como o ecoturismo

Parág,

p~

anteriormente,

consolidado,

terminais

com

estabelecidos

além dos usos mencionados
urbano

ma-

restri-

que o permitam de acordo

o regulamento

o assentamento

Parág.

e a 9es-

a silvicultura

urbanos

tos às unidades

z-5 -

dos ecossis-

todos os usos citados anteriormente,

is assentamentos

V -

e,

nas unidades que a ~ermitam.

ca industrial

IV -

anteriormente

e jurídic~

especiais

do
de ade

sejam implementados

e regulamentados.

Artigo

13 -

o

Zoneamento

Ecológico-Econômico

cido por decreto,
territoriais

que enauadrarâ

nos diferentes

será estabele
as unidades

tipos de zona

1

e

•..11

disciplinará seu uso nos ter~os dos artigos

J

10, 11 e 12 desta lei.

Parág. 19 - o enquadramento nos diferentes tioos de zona
será feito não necessariamente conforme suas
caracteristicas atuais, mas de acordo com as
diretrizes e metas de desenvolvimento sócio-

-

econômico e orotecão
ambiental e serem alcan
.
.
cadas através de 9lanos de ação e gestão

in

tegrados.

Parãg. 29 - Para efeito de regulamentação, as zonas est~
belecidas poderão ser divididas em subzonas
de manejo definido, constituindo unidades de
uso, visando a operacionalizacão do controle
dos olanos de ação e gestão.

ALtigo 14 - Os Planos de Ação e Gestão serão baixados por
Decreto e deverão conter:

I

II

III

-

ãrea e limites de atuação:

-

objetivos;

-

metas:

IV - prazo de execuçao:

V - organizações governamentais e não governarnent~
is envolvidas;

- l
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VI - custo:

VII - fontes de recursos: e

VIII - formas de aplicação dos recursos.

Parág. 19 - Para a execução dos Planos de que trata este
artiqo, serão alocados recursos
dos orcamentos
,
ministração

provenientes

-

dos órgãos eu entidades

Pública Estadual,

da Ad

direta ou indi

reta, bem como oriundos de órgãos

de outras

esferas da Federação e contribuintes

da ini-

ciativa privada, mediante convênios e/ou con
tratos.

Parág. 29 - Serão privilegiadas
e tecnológicas

as atividades

que ~removam

a melhoria

lidade de vida das po~ulações
zona costeira

notadamente

científicas
da qu!

residentes

aquelas

da

que tem nos

recursos naturais o seu único meio de subsistência

CAP!TULO VI

Disposi~Ões

Artigo 15 - Os decretos

Gerais

de zoneamento definirão

des que dependerão

de licenciamento

prévio, sem 9rejuízõ das demais
veis.

as ativida
ambiental

licenças exigf

pg.13

Parág.

19 -

o

licenciamento

e a fiscalização

serão reali-

-1

zados com base nas normas

e nos critérios es-

tabelecidos

no Zoneamento

Ecológico-Econômico

do disposto

nas demais normas es

sem prejuízo
pecíficas

federais,

estaduais

assim como nas exigências

e municipais

feitas pelos órgãos

competentes.

Parág. 29 -

o

licenciamento

a avaliação

somente

do impacto

sobre a capacidade
belecida

será

Artigo

16 -

será outorgado
produzido

após

pelo projeto

de suporte ambiental,

para a unidade

de uso onde o

est~
mesmo

implantado.

A alteração
dimentos

dos projetos

para os quais

das as respectivas
sujeita

belecidas

dos empreen

já tenham sido outorg~

licenças

a novo processo

sanda adequá-los

iniciais

ambientais

ficará

de licenciamento,

às normas

para a unidade

e diretrizes

de uso onde

vi

esta-

estejam

localizados.

Artigo

17 -

A utilização
aterro

de material

será objeto

de empréstimo

de licença

para

ambiental,

'

de-

vendo obedecer aos critérios e normas estabelecidas

~or legislação

específica,

inclusive

à nível municipal.

Parág.On.

-

Todos os projetos

de empreendimentos, deverão
\

estar vinculados

à área de empréstimo

rizada ou licenciada.

já auto-

-· --~--- ....

'-,

Artigo 18 - Os em~reendirnentas e as atividades existentes
na data de publicação desta lei deverão obser
varas

normas de adequação ao Zoneamento Eco-

lógico-Econômico, nos ~razoa estabelecidos em
decreto.

~arág.On. - Os empreendimentos e atividades que não permi
tam a adecruação citada anteriormente, poderão
ser desativados ou relocados segundo critéri.os e prazos definidos em decreto,

gerando-se

a obriga~ão de recupera~ão da área degradada.

Artigo 19 - Os Zoneamentos e os Planos de Ação e Gestão,
serão elaborados em articulação com os munic~
pios e suas disposições serão compatibilizadas com os Planos Diretores Municipais.

Artigo 20 - Ficam proibidas em toda a Zona Costeira,

sem

prejuízo das disposições legais específicas ,
as seguintes atividades:

r - comercialização de madeira bruta ~ara fora da
região;
II - 9esca de arresto com utilização

de

parelha;

III - utilização de agrotóxicos organoclorados na a
gror:,ecuária.

Artigo 21 - Sem preiuízo da obrigação de,reoarar os danos

causados, os infratores das disposições desta
lei e das normas regulamentares dela decorren

- i

pg.15

tes ficam sujeitos

as seguintes penalidades:

I - advertência;

II - multa
UFESP

de 100 a 10.000 vezes o valor nominal
(Unidade Fiscal

III - interdição

da

do Estado de são Paulo);

da atividade,

temporária

ou defini-

tiva;

IV - embargo;

V - demolição;

Parág. 19

A multa

será recolhida,

considerando-se

o

va-

lor nominal da UFESP ou outro Índice

que vier

a substituí-la

pagamen-

na data de seu efetivo

to;

Parãg. 29

Nos casos de reincidência
ao dobro

corresponderá

específica,

a

multa

da anteriormente

impos-

ta;

Parág.

39

Dos valores

apurados

tas reguladas
50%

uarãg.

49

frator,

mul-

por cento) aos Municípios

que

'

às mesmas;

As penalidades
gravidade

das

por este artigo serão repassados

(cinquenta

derem origem

com o pagamento

serão aplicadas

da infração,

as atenuantes

que dispuserem

de acordo

os antecedentes
e agravantes,

os regulamentos

do

na

desta Lei.

com a
informa

Artigo

22 - A regulamentação
teiros deverá
tes prazos:

dos zoneamentos

ser baixada

dos Setores Co~

oor decreto nos segui~

a contar da 9ublicacão

da

presente

Lei:

r -

Complexo
90

Estuarino-Lagunar

de Iguape-Cananéia

e~

(noventa) dias;

II - Litoral Norte em 180 (cento e oitenta} dias;

III - Vale do Ribeira em 360 (trezentos e sessenta) di
as;

IV - Baixada

Santista

tos e oitenta)

Artigo

Sul em 480 (auatrocen

dias.

23 - Esta Lei entrará
çao, estando

e Litoral

em vigor na data de sua publica

revogadas

as disposicÕes

em contrá-

rio.

Disposi~ão

Artigo

Transitória

On. - En~uanto não fere~ criados os grupos de coordenação de que trata o artigo 79 desta Lei, caberão à Secretaria
com as demais

de Meio Ambiente

secretarias

pais, todas as atribuiç6es

articulada

e com os órgãos
ali previstas.~

munic!

9 - MENSAGEM Nº 233/94 DO SENHOR GOVERNADOR DO
ESTADO
- ADITA A MENSAGEM~ A Nº 117, PARA SER INTRODUZIDA NO
PROJETO ORIGINAL, CONSIDERANDO MANIFESTAÇÃO DO
MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA

DOEº 14.12º94

SEÇÃO 1:-. PÁGº 82
Mlftlflgl111

do Sr. o.,~

Mtnsag1m n.1233 do Sr. Gomnacktr do hlacio
São Pallfo, 12 c1e de• .4m de am.
Senhor Presidente
Com a Ak:PA!fl'I' 1D A-a.'" 117. de 25 de outubro de 1993, tr.lQ!.
mJtl a Vossa .ExccJêoda profcto de 1d que dispõe ICbre o Pbno
Estldml de Gercoc l:an!C01o Costeiro e dá~
coadatas.
A rcfcrim propositura. que se converteu no Projeto de ld n.•
962, de l 993, achHc cm tramJtaçio nessa Casa de Leis.
Sucede que o Mlm8tério da Marinha. cm expediente a mJm
dirigido, houve por bem postular, a fim de que fique melhor
dcflnida a :abrangência da zona marítima a ser guenctada, se altere
o tato do Inciso J do ~
2.• do protcto, o qual pwam. 2 ter a ·
segtdntc rcd:liçio:
•1 - Zona Costdn: o espaço geográftco d.ellmlt:ado, na área
terrestre, pdo divisor de jguas de dcemgan atUlntka no território
paulbta. e na área marinha até a lsób:ata de 23.6 metros, representada nas cartas de maior escala da Diretoria de Hidrografia e
Navegação do M.lnlstério da Marinha, Eogloba todos os ecossistemas e recursos natur:aJs eldstentcS em ma fab:u tcm:stres, de
trms!ção e marinha;·
Nessas condições, venho, pela presente, e cm aditamento à
citada Mensagem A-n.ª 117, solidt21' seja introduzida., no projeto
origfna.l, modiflcaçm
termos acima apostos.
·
.
Para pcdelto esclarecimento do assunto, faço luntae, por
c6p!a, a rq,resent:lção fonnuwia pdo aludido Mhlistério,na qual
se expõem, mJnbdcnu:mcnte, u razões deta:mlm.ntes da medida
em causa.

noa

Ao ensejo, renovo a Vossa Excdenda oa protestos de minhai
alm conskknçio.
LuJz Antonio Fteury Filho
Govenmior do F.,tado
A Sua E:xcclé!:nda o Senhot Deputado Vltor Sapienza,
Praidcnte da As3cmbl& 1 qi,latlva do F.stado.
Avi,o a,ª 294/MM
Bmsília.28 de novembro de 1994.
Scnhof' Governador,
Tendo tomado conhcdmcnto da lllprc!Cntação do Substitutivo
n,• 1 ao Projeto de lei n. • 962 de 1993, de autoría do Poder
Executlvo do Emdo de São P::»uJo, cm tnrotcaçjo na A5sembléta
lcgislaUva dessa Uakbdc Fcdcradft, e que dispõe sobre o Plano
Estadual de Gcrcodamcnto Costeiro (PEGC)e di outns providenciu, dctc:rminei aos Órgãos Técníees deste MjnJstérlo e, à
Secrctma da Comissão lnterministcrial para 00 ReaJnos do Mar
(Sl!CIRM), sua anállse.
2. Como ~
desu apredaçio, foi etabondo o Parecer,
em apeneo a este Aviso, que .ora enarntnbo a Vosa Excde:nda,
contendo argmneumçio técnka. dentifk:a e legal. que lUDp::»rll l!l
prc:ocupaçio dc:sta Força Armada quanto l aprovação do
. Suli&titutm> cm comento.·
3, Em l'CIUJDO, o contido no p::»rigrafo l.º do artigo 2.0 do
referido Sumtltutlvo, que estende até a isóbata de
metros o IJm.
lte da Zona Costeira (ZC) da Área Marit.lma do Estado de São
P::»ulo, veriflcHe que fot est:at,dcddo, sem o cmbaaamcnto den~
fim nc:c:esádo. e cm confrooto com o contido no Plano N:adooa.l
de Geffn. f::lmc:nto Costdm (PNGC), que llie clã origem, conrnr,.
iando, dc:ua maneira, u attibulçõe1 coo1tltucfooat1 deste
Mhtbtério.
·
4. IDcsu forma, IIOl!dto a Vossa Exccf~
que sejam avaliadas a, pooder.tçõcs coostantcs do ancJl:O, colocando à disposição
de Vossa .18.xcclfncJa, os Órgãos Técnicos deatc Minbtlrio
a
Secniwia intamJolstc:rla ~
os Ra:ursos do Mar, par.a os estudos que se fu:erem oea:swioa ao dcxnvolvimento de uma nova
redação ao PEGC, que atc:nda :tos :msdos eoojuntos do Esbdo de
São P::»ulo e da Marinha do Brasil, evitando«: os possívcb cootlltoo
de: Jntcrcssc:. que possam vir a aistir, caso o atUal Substitutm, seja
aprovado pela Assembléia legislativa e: undonado por Vossa

,o

e

Elroclbida,

Atendos:unente,
Ivan da Sllvdra Serpa
Mmfstro de Estado da Marinha

_,.-- ..
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f ?• - P•ra •'•llo d• r•oul•••ntaçlo, ••
1ona1 e1tab•l•clda1 podaria ••r dlvldld•• •• aub1ona1 da •anaJo dwrtnldo, conatltulndo unidade• da u10, vlaando 1 •fatlv•çlo do controla doa Planoa da lçlo • C•atlo .

..

Arll90 14 • 01 Plano, de Açlo a Caatlo ••rio aatabelectdoa por dacrato • deveria conter1
'

• 6rea • ll•ltaa da atuaçlo;

W • oro•nl•açOaa oovarna•antala •
varna•entale anvolvldaa1

nlo-90•

WII. fonta, da r1curaoa1 •
WIII • roroaa de apllcaçlo

doe

racur1oa,

11 - Pera a •••cuçlo doa Planoa da Qua
trata aata art!oo, aarlo alocado• racuraoa provanJantaa doa
orça•an&oa doa 6r9lo1 ou •ntldadaa da Ad•lnlatraçlo P~bllca,
dlrata ou lndtrata, da 6r9loe da outr•• unldadea da radaraçlo
• da contrlbulçO•a da iniciativa prtvada, •adianta convlnloe
ou contrato,,

f 21 • •• a1acuçlo doe PJanoa a qua •• r••
rara ••l• artlQo, larlo Prioridada aa attvld1daa cl1ntfrlcaa a
t1cnol6Qicaa qua proaova• a ••lhorla da Qualidada da vida d11
popuJaçOa• r••ldontaa na lona Coatalr•, notada•anta doquelae
Que ~•• ~o, r•e~rQDa "•tu,e&e o ••u ún!co ••1o
cl•.

d•

•ub•1•tln-

UPITULO VI

Daa Dlapo•lçO•a C•r•i•

art190 15 • 01 d1cr1toa da tonaa•anto dartnlrlo •• atlvJdadaa qu• d1p1nd1tlo da llcancla•1nto aablant1l pr,vto, ••• pr1Jul10 dat d•••la llo1nç11 11l9fwata.
f I• - O 11canct1aento • a fl1calJ1açlo
••rio r11lJ11doa coa b111 n11
a no1 crltlrlo1 11t1bela.
~-n~o~•~•.!:tº. CcoUot co- e conO•l co, , •• praju l,o do dl1poato n11 daa1t1 noraaa 11p1clrJcaa r1darat1, 1at1dual1 a •u•
nielo1J1, 11ale co10 n11 ••iQlnct11 r,ttaa 0•101 6r9lo1 co•o•·
t1nt11.

no••••

f 2• • O llc1nclaaanto •o•anta ••r6 outor.
91do •061 1 1vall1çlo do Jaoacto produtldo paJo oroJeto 1obra

••t•b•l•ct,,•

• c1p•cjd•d• de 1uporl• ••bt•ntaJ,
d• uto on~e ••ri l•Plent•do •••• Cfoj•to.

per• a un,ded•

Artl90 16 • A altar1ç10 doa proJ1to1 inlclala do1 ••pra1ndl•1nto1 P•r• 01 qual• J6 tanhae aldo owtor91d11 •• r••P•ctlv1m llcançaa ••Dlentala fJcar6 1ujalta • novo oroca110 da llc,ncta•anto, vlaenaa adaqu6-ioa ào nor•aa a
dlr1trJ,a1 a1t1bel1ctd•• P•r• a unld•d• da uao onda aataja•
loc1IJ11rto1.
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À Sua Excdê:bda o Senhor
ANTONIO FI.EURY FIIJIO
.
Govermdor do E5Cado de São Pmllo
P:aJldo doo 8aDddramcs
'Parua' o. 0 003 7-94
Assunto: Substltuttvo o.• 1 ao Projeto de Leí o.• 962-93, de
autoria do Poder becutlvo do E.,tado de sao Pauk>, cm tnrnl~
na Assembléia .Lcgistattva~
E.1tado..
"Dispõe sobl'c o Plano l!stadtlal de Gerem t;unento Costdro e
di Outr.l!l ~p
1. Propósito
.Anallsat o Substitutivo n.• 1, ao Protc:to de Ld n.• 962-93, de
autoria do Poder Executivo do Estado de São Paulo, que visa a
aprovação de seu Plano Est2dlla1 de Gaicnc lammtrJ Cõstclro.
2. Análise
.
O Pww F.'lfadual de Gacndamcnto Costdro, ora cm tr:unitaÇfill
A~
Lcgtslativll do F.stado de São P:lulo, é deeoeir!ndá de dlsposiçces c;ootldas na Lei o.• 7.661-68 que iD5titUl o
Pimo Nmdooal de Gcrcndammto Costeiro (PNGC).
.
O PNGC, por sua vez. foi llpnnado pda ~
11.• 1-90 da
ComJss!o lnennmhtcrlal P2f'lll os Recursos do Mar (Cl!RM), após
audlblda do Cotuclho Nacional do Mc:k>-Am.bicnte(Conama) e,
apesar de não ter tido sua convmlklaçlo feita através de decreto do
Poocr Executivo, possui os pressupoeroe lcgaJs que autorizam os
atos dele decorrentes, como é o caso do Plano de Gcrcndamcnto
Costc1ro do &t2do de São Paulo.
O PNGC, conforme contldo na Lei n." 7.661-88, tem por·
propésíto orientar a utilização racional dos recurses d.a Zona
o»tdra (ZC) e desdnHc a b3llzar a ação da UnJão, dos Emdoe
Utodncos e dos Mumdpios comprundklos nesta área, determinando a ebboaç20 de seus P1anos de Gcn:ndamc:nto Costeiros e
planos de gestão decorrentes, oode cst2dam prc'Vist:&s 113 ações de
controle, fisaU:zação e monitor.uncnto d25 atividada dlescnvoivlWL!I em suas ~
jurisdlçõcs territoriais.
A filoso~
do PNGC contrmpla ações m csfm federal, ,
estadual e municipal de modo a implantar um Sistema de
Ga-cnd:unento Costeiro no País, cobrindo todo seu território e
atuando através de um plantjamcnto e gucndamcnto intcgr:ados,
porém desa:ntralizados cm sua execução. possibWtando a participação de todos os segmento& intercssado&l oa.s ativkkdes sódocccmômlcls na V:..
Para balizar o território a ser gcrcndado, o PNGC &fine a v:;
como sendoa úa que comporta em sua totalidade os proces.,os e
lnter2.çõcs dos ccomsternas lltorinc:os, em função dos acidentes
topográficos como llhas, estuários e bam e a divide em uma biD.
terrestre e outra marítima, esu.bdeccndo.attédos ~
t.eJ pani sua ddtmit:ação.
No que diz respeito à fil.bca maridma. o crit&io udllzado no
PNGC ! o de abaogcr o espaço submcno até oodc ocomm movimentos que possam OC2.SK)IW proc:cssos de origem oceanográfica
c:apa.zcs de afetar a natureza const.ituttn da costa. basbmc:ntc.
.. atmvés de snHmcotação e erosão. Por outro lado, na 11uaâlda de
. estudos técnk:os sutldentcs pua apllaçio date crltérlo fisk:o..
. ámb1mta1. cst&bdea: o PNGC que a biD marítima a 11o:ct adotada,
dtteci cstendcNe até 6 (seis) milhas maridmu 80ól'C uma pcrpendk:ular. contadu a partir dá lhlha da Co8ta, ~
da profundidade.
O Substituttro 0t2 cm má1lse. cstabdcc:c, dentre outros poetoo. que a &m m2ritlmz da ZC a ser gca dada, esfflllde« até a
lsóbata de 50 metroll, ou ltja, até a d1stinda de 30 milhas cm
algum trechos do Utoral envohido. indulodo. cm seu interior.
dlvcrsas ilh2s. costdras e ocdnicaa de propriedade da Unlio.
mo tendo sido dcfloidoo, nesse Substitutivo, os critérios que
\evu2m ao estabelecimento do limite da área marítima d.a ZC
como sendo a isóbat2 de 50 metros, é aptCSattado, a l!CgUtr. um
modelo de cálculo técnico e estatístico, que lcn cm conta as
ebservaçôes meteorológicas (SHlP), obtidas próx.lma.1w liton.l de
lão Paulo, cadastradas no Banco Nacional de Dados
Dceanográfícos da Diretoria de Hklrogr.afia e Navcgaçilo (DHN) da
~do
Brasil.
Pzra a definição da lsóbata adequada ao estabelecimento do
Imite da ZC, adota-se os dados coHgldos n:a área, que são os ,
~tcs:
1
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3.COOdusilo
Comklumdo oe :upcctcMI técnko-daitíflcoll e kps malisados. o Projeto de Ld rm tda c:ooílb com os pdddpioe do PNGC
qmndo ddine o limite arano da faba maridma a llCI' 8Cf'CDdlda.
como acudo a Jsóbal2de 50 mcuos, poc este UmJte cxtnpoblr o
cstabdeddo na odamçio fi::dc:ral.. acm. baftr esmdm téc:nicos
que o jusdflqucm.
·
Por outro lado, mesmo que a fatD muidma da Z.C do P.sbdo
de SJo Paulo pudcne Incluir 113 Ulw COlltdru e oc:dok:a1 de propriedade da Unüo, Isto nlo 11tribuf.ria poder ao J!atado de SJo
Paulo pua (jcftolr U90 C ocuplÇio de ICU **>, pot olo emtml
cJu cm IC\1 tcuitódo e. ainda mais,poc ICl'all du bem da Un&o.
A esse respeito, etttendcu o supremo Trlbww Fcdcral d1
mesma forma, ao rtjdllU' a pn:temão do E.,ado de S1o Paulo de
cessão da Ilha do Cardoso para tnsutaçio de Parque Estadual
(Acórdão 317-2 SP de 17-9-92).
Desta forma. o MJnistérlo da Mlrinha. após todo o exposto,
propõe a moditicaçjo do lndao I, do ardgo 2.•, do SUbetitumo,
com a adoç2o da scgu1ntc redaçio:
"Art. 2.• .;_ Para fim do pn:mto nesta Jd, entende« por:

I - Zona Costdn: o CSPJÇO gc:ogd8co dcfbnlttdo, na úca
terrestre, pelo dlvi5ot de águas de chcmgem atJlntka DO tcnltódo
pau.llsta. e na Arca marinha até a lsób:lta de 23.6 metro.,. rcpromtada nas c:utu de maior cscaJa da Diretoria de Hldrogrúla e
Navcgaçio do Ministério da Marinha. l!og.loba todos os ecossl5tcims e recursos mtundl exàttnra .em w fabi:u tarrmea. de
~
e marinha;"
F.m 28 de novembro de 1994.
a) Antonio Cario., Frad• Carneiro, Capltio-de-Fragata,
Aaeaor Adjunto na Oama dos Dcputadm

Aprovo:
..
GMM, an 28 de novembro de J 9'H.
a) Izúllrlo ú Alnmda Mmdd, ~
' Asscs.,or Parlamcntu. .
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10 - CARTA ABERTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS
- MANIFESTAÇÃO DE REPÚDIO. PELA IMPRENSA, AO PL 962/93,
INSERIDA PELA SECOVI E ASSECOB

CARTA ABERTA A OS
DEPUTADOS ESTADUAIS

~

'~
"'

PRESERVEM O DESENVOl VIMENTO
DO LITORAL PAULISTA

f
J

1

1

• 1

.::_ Encontra-se em tramitação na Assembléia Legislativa, em caráter de urgência
-~:urgentíssima, o Projeto de lei 962, que institui o Plano Estadual de Gerenciamento
_ Costeiro.
- O açodamento na aprovação de um projeto de lei que, ao regular o processo
"de desenvolvimento do Litoral de São Paulo, ignora por completo aspectos como
•• turismo, náutica e veraneio,
revela-se tremendamente preocupante. Ainda que
1
-.:..:11m substitutivo tenha sido apresentado para tentar minorar reflexos altamente
·.::.danosos,os problemas cruciais permaneceram. Entre eles, podemos destacar:
1 ° - A nova versão passou a considerar a participação dos municípios
~- envolvidos, os quais foram "esquecidos" no projeto original. Porém, apresenta
;. intactas posições subjetivas e incoerentes, e manteve a predominância do
:'Estado, inclusive em desacordo com a Constituição, ao tornar nulas as
"aprovações de projetos ji3 expedidas e em pleno andamento. Não se considerou,
em momento algum, os impactos econômicos e sociais de tal intenção;
2º - A forma de zoneamento proposta no texto impedirá totalmente qualquer
tipo de intervenção urbana no Litoral Paulista. O desenvolvimento dos municípios situados nessa região foi simplesmente "engessado". Na concepção do
projeto de lei, de nada adiantará a existência de um Grupo de Coordenação
Estadual. Ele nada terá a fazer senão colorir mapas e redigir legendas de
proibições. Não se considerou, em momento algum, o futuro desses municípios
_:":. e de suas populações.
Em face das gigantescas consequências que tal Plano trará à produtiva e
populosa região de nosso Estado, é imprescindível que esse projeto de lei se1a
objeto de análise e críticas por parte da Sociedade, nos exatos princípios do
exercício democrático, através de discussões abertas e com a presenca de
representantes dos municípios diretamente envolvidos.
,
O Litoral Paulista tem de ter seu meio ambiente defendido, mas não pode ser
transformado em "santuário ecológico", em detrimento das condições de
desenvolvimento de-.-milhares .ce cidadãos. Mais ainda, comprometendo a
economia do Estado e, consequentemente, do País.
A prevalecer a determinação de uma lei inviável, divorciada da realidade e das
necessidades brasileiras, o resultado será a degradação do Litoral, invasões e
outras irregularidades que concorrem para um distanciamento cada vez maior
do tão almejado desenvolvimento sustentado.
Estamos certos de que os deputados paulistas, comprometidos com os
interesses da sociedade, cuidarão de fazer com que esse projeto de lei seJa
amplamente debatido; evitando, assim, decisões que atendam a pressões de
rnrnonas. Temos a convicção de que nossos representantes, no espírito da
missão que lhes cabe, não darão prosseguimento à matéria, nos termos em que
está sendo conduzida, e cuidarão de preservar e garantir o desenvolvimento do
Litoral Paulista.
·~
-~:~ ~)

José Marcelo Ferreira Marques
Presidente da Assecob At

Ricardo Yazbek
~

Presidente do Secovi

'1f

j;j ~ '11f'ASSECOB
~,,

~

~.~~~~1 ••:.,~~

,.&.tróCtAC,,tO
DOS8M'P~óS'
ll.(
e.cio CfYJL D..( .!A/AAll,4 .!A.VTTSTA

COH'ST't

-.-:r

-·-~~

11 - OFÍCIO Nº 002/94 - ESPECIAL SUBSCRITO

PELOS

PREFEITOS DA BAIXADA SANTISTA (BERTJOGA/
CUBATÃO/GUARUJÁ/ITANHÉM/MONGAGUÁ/PRAIA
GRANDE/PERUÍBE/SANTOS E SÃO VICENTE)
- PROPOSTA ENCAMINHANDO NOVA REDAÇÃO AO SUBSTITUTIVO
Nº. 01 QUE ATENDE AOS INTERESSES DOS MUNICÍPIOS DA
BAIXADA SANTIS TA
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Baixada Santista, 21 de outubro de 1994
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de Gerenciamento Costeiro, decidiram sugerir algumas modificações em
sua redação, notadamente com o objetivo de assegurar a autonomia
municipal em assuntos de interesse local.
Sendo assim, encaminhamos a V .EXª a redação que atende aos
interesses gerais dos nove municípios que integram a Região Metropolitana da Baixada Santista, a ser instituída.
Certos da compreensão de V.Exª e na expectativa de que à referida
matéria seja apreciada e votada neste ano legislativo, subscrevemo-nos.

..

Cordialmente

ITANHAÉM

-
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José MatlroDede~
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Arthur Paradá Prócida
Pre~to ~e Mongaguá

Prefeito de

MONGAGUÁ

~-'j/ [favt_C
Benedito Marcondes Sodré
Prefeito de Peruíbe

Alberto ourão
· ito de P ta Grande

PERUIBE

~
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Luiz Carlos Luca Pedro
Prefeito de São Vicente

SÃO VICENTE

'

David Capistrano Filho
Prefeito de Santos

PRAIA GRANDE
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~

í
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Edson Baptista dei\Ôdrade
Prefeito de Itanhaém

SANTOS

.

Exmo. Sr.
Edis Milaré
DD Secretário de Estado do Meio Ambiente
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'DA. BAIXADA SANTIST)
PROPOSTA DOS PREFEITOS DA BAIXADA SANTISTA AO
SUBS1'11ut1VO NÚMERO 1 DO PROJETO DE LEI 962193 ·
O Projeto de lei em epígrafe passa a ter a seguinte redação:
"Dispõe sobre o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro e dá outras
providências".

Disposição Preliminar
Artigo 1 ° - Esta lei, com fundamento nos incisos VL VII e XI do Artigo
.GtfARWÁ;.

23 da Constituição Federal, no artigo 5° da Lei Federal nº 7.661/88 e no
artigo l 96 da Constituição do Estado institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro, estabelece seus objetivos e diretrizes e disciplina
os instrumentos de sua elaboração, aprovação e execução.

CAPÍTIJLO I
Das Definições

ITANHAÉM

MONGAGUÁ

PERUIBE

PRAIA GRANDE

SANTOS

1_

•

SÃO VICENTE

Artigo 2° - Para os fins previstos nesta lei, entende-se por:
I - Zona Costeira: o espaço geográfico delimitado na área terrestre, pelo
divisor de águas de drenagem atlântica no território paulista e pela isóbata
de 50 metros, na área marinha. Engloba todos os ecossistemas e recursos
naturais existentes em suas faixas terrestres, de transição e marinha.
II - Gerenciamento Costeiro: o conjunto de atividades e procedimentos
que, através de instrumentos específicos, permite a gestão dos recursos
naturais da Zona Costeira, de forma integrada e participativa, visando a
melhoria da qualidade de vida das populações locais (fixas e flutuantes).
objetivando o desenvolvimento sustentado da região, adequando as
atividades humanas à capacidade de suporte ambiental, isto é, a manutenção
da capacidade de regeneração dos recursos e funções naturais renováveis
e ao não comprometimento das funções naturais inerentes aos recursos não
renováveis.
III - Zoneamento Ecológico-Econômico: o instrumento básico de
planejamento que estabelece, após discussão pública de suas recomendações
técnicas, inclusive a nível Municipal, as normas de uso e ocupação do solo
e de manejo dos recursos naturais em zonas específicas. definidas a partir
das análises de suas características ecológicas e sócio-econômicas.
IV - Plano de Ação e Gestão: o conjunto de projetos seroriais integrados
e compatibilizados com as diretrizes estabelecidas no zoneamento ecológicoeconômico, elaborado por Grupo de Coordenação composto pelo Estado.
Município e Comunidade Costeira.
Artigo 3° -A Zona Costeira, para fins do Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro. divide-se nos seguintes setores:
I - Litoral Norte:
~
II - Baixada Sannsta:
,· .>
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III - Complexo Estuarino-Lagunar de Iguape-Cananéia:
IV - V ale do Ribeira.
Parágrafo único - os setores costeiros serão delimitados e caracterizados
nos respectivos zoneamentos.
CAPÍTULO II
Dos Objetivos

ITANHAÉM

MONGAGUÁ

PERUIBE

PRAIA GRANDE

Artigo 4° - O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro tem por objetivo
geral disciplinar e racionalizar a utilização dos recursos naturais da Zona
Costeira, por meio de instrumentos próprios, visando a melhoria da
qualidade de vida das populações locais e a proteção dos ecossistemas
costeiros, em condições que assegurem a qualidade ambiental, atendidos
os seguintes objetivos específicos:
I - compatibilização dos usos e atividades humanas com a garantia da
qualidade ambiental através da harmonização dos interesses sociais e
econômicos de agentes externos ou locais, sem prejuízo da competência
municipal na mesma matéria;
II- controle do uso e ocupação do solo e da exploração dos recursos naturais
(terrestres, de transição e aquáticos) em toda a zona costeira, objetivandose:
a) a erradicação da exploração predatória dos recursos naturais;
b) o impedimento da degradação e/ ou da descaracterização dos ecossistemas
costeiros:
e) a minimização dos conflitos e concorrências entre usos e atividades; e
d) a otimização dos processos produtivos das entidades econômicas,
observando-se as limitações ambientais da região.
III - defesa e restauração de áreas significativas e representativas dos
ecossistemas costeiros, bem como a recuperação e/ou a reabilitação das
que se encontram alteradas e/ou degradadas;
IV - garantia de manutenção dos ecossistemas. assegurada através da
avaliação da capacidade de suporte ambiental face às necessidades sociais
de melhoria da qualidade de vida e ao objetivo do desenvolvimento
sustentado da região:
V - garantia de fixação e de desenvolvimento das populações locais através
da regularização fundiária, dos procedimentos que possibilitem o acesso
das mesmas a exploração sustentada dos recursos naturais e da assessoria
técnica para a implantação de novas atividades económicas ou para o
aprimoramento dasjádesenvolvidas, observando-se as limitações ambientais
da região: e
VI - planejamento e gestão. de forma integrada. descentralizada e
participativa, das atividades antrópicas na Zona Costeira.
CAPÍTULO III
Das Metas e Diretrizes

------

SANTOS

Artigo 5° - O Plano Estadual de Gerencia.ITWn~Cmteiro tem como metas:
/
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SÃO VICENTE
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I - definir, em conjunto com os murucipios. o zoneamento ecológicoeconómico e as respectivas normas e diretrizes para cada setor costeiro de
planejamento ambiental;

II - desenvolver, de forma integrada com as administrações municipais e
os órgãos setoriais que atuam na região, as ações governamentais na Zona
Costeira;

m - implantar os programas de monitoramento, com vistas à proteção, ao
controle, à fiscalização, à recuperação e ao manejo dos recursos naturais

nos setores costeiros de planejamento ambiental;
IV - implantar o Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro; e
V - implantar, em conjunto com os municípios, os mecanismos de
participação e consulta às comunidades costeiras sobre os planos de ação
e gestão de gerenciamento costeiro.

Artigo 6° - O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro deverá observar
•

•
~

ITANHAÉM

MONGAGUÁ

PERUIBE

as seguintes diretrizes:
I - proteger os ecossistemas de forma a garantir no seu conjunto as funções
ecológicas, a diversidade biológica e as potencialidades de uso conforme
sua capacidade de suporte;
II - promover a melhoria das condições de vida das populações locais,
estimulando a fixação das comunidades tradicionais;
III - fomentar o uso adequado dos recursos naturais garantindo a estabilidade
funcional dos ecossistemas;
IV - avaliar a capacidade de suporte ambiental das áreas passíveis de
ocupação, de forma a definir níveis de utilização dos recursos não
renováveis e a garantir a capacidade de regeneração dos recursos renováveis;
V - assegurar a integração harmônica da Zona Costeira com as demais
regiões que a influenciam ou que por ela são influenciadas;
VI - desenvolver as potencialidades locais, em colaboração com as
administrações municipais, observando as competências em assuntos de
peculiar interesse dos municípios, de acordo com os objetivos e metas de
desenvolvimento sócio-econômico e elevação da qualidade de vida;
VII - assegurar a mitigação dos impactos sobre a Zona Costeira eventualmente
advindas de regiões vizinhas: e
VIII - promover a recuperação das áreas degradadas adequando-se às
orientações estabelecidas no Zoneamento Ecológico-Econômico.

CAPÍTVLO IV
Do Sistema de Gestão
PRAIA GRANDE

Artigo 7° - O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro será elaborado
em conjunto com os Murucípios e a Comunidade Costeira.

Artigo 8° - O Poder Executivo Estadual instituirá o Grupo de Coordenação
Estadual previsto no item 7. 2 do Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro, aprovado pela Resolução número O 1/90, de 21/11/1990, da

SANTOS

•

SÃO VICENTE

CIRM. com a incumbência de elaborar o Plano Estadual de Gerenciamento
Costeiro previsto no artigo anterior~
dele decorrentes .
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Parágrafo Único - O Grupo de Coordenação Estadual será constituído de
forma tripartite, por 1/3 de representantes do Estado, 1/3 de representantes
dos Municípios e 1 /3 de representantes da sociedade civil, escolhidos em
igual número dentre os respectivos representantes em cada Grupo Setorial
previsto no artigo seguinte.

1

•

..

Artigo 9º - O Poder Executivo Estadual instituirá Grupos Setoriais de
Coordenação, um para cada setor previsto no Artigo 3° desta Lei, com as
respectivas atribuições.
Parágrafo Único - Cada Grupo Setorial de Coordenação será constituído
de forma tripartite por 1/3 de representantes do Governo do Estado, 1/3
de representantes dos Municípios que compõem o setor e 1/3 de
representantes da sociedade civil organizada com sede e atuação nos
municípios que compõem o setor, cujos objetivos estejam relacionados
com as finalidades desta Lei .
CAPÍTIJLOV
Dos Instrumentos de Gerenciamento

ITANHAÊM

MONGAGUÁ

Artigo 10º - Constituem instrumentos de que se valerá o Plano Estadual
de Gerenciamento Costeiro para atingir os fins previstos:
I - Zoneamento ecológico-econômico:
II - Sistema de Informações;
III - Planos de Ação e Gestão;
IV - Controle; e
V - Monitoramento.

Artigo 11 º - O Zoneamento Ecológico-Econômico

PERUIBE

tem por objetivo
identificar as unidades territoriais que. por suas caracteristicas físicas,
biológicas e sócio-econômicas, bem como, por sua dinâmica e contrastes
internos, devam ser objeto de disciplina especial. com vistas ao
desenvolvimento de ações capazes de conduzir ao aproveitamento. a
manutenção ou a recuperação de sua qualidade ambiental e do seu potencial

produtivo.
Parágrafo único - O Zoneamento definirá normas e metas ambientais e
sócio-econômicas. rurais. urbanas e aquáticas a serem alcançadas por meio
de programas de gestão sócio-econômica ambiental.
PRAIA GRANDE

SANTOS

Artigo 12 °

As unidades territoriais de que trata o artigo anterior serão
enquadradas na seguinte tipologia de zona:
I - Z. l . - Zona que mantém os ecossistemas primitivos em pleno equilíbrio
ambiental. ocorrendo uma diversificada composição de espécies e uma
organização funcional capazes de manter, de forma sustentada, uma
comunidade de organismos balanceada. integrada e adaptada. podendo
ocorrer atividades humanas de baixos efeitos impactantes:
II - Z.2. - Zona que apresenta alterações na organização funcional dos
ecossistemas primitivos, mas é capac~
man:er em equilíbrio uma
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comunidade de organismos em graus variados de diversidade, mesmo com
a ocorrência de atividades lrumaoas intermitentes ou de baixos impactos .
Em áreas terrestres, essa zona pode apresentar assentamentos humanos
dispersos e pouco populosos com pouca integração entre si.
m - Z.3 - Zona que apresenta os ecossistemas primitivos parcialmente
modificados com dificuldades de regeneração natural, pela exploração,
supressão ou substituição de algum de seus componentes, em razão da
ocorrência de áreas de assentamentos humanos com maior integração entre
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IV - Z.4- Zona que apresenta os ecossistemas primitivos significativamente
modificados pela supressão de componentes, descaracterização dos
substratos terrestres e marinho, alteração das drenagens ou da hidrodinâmica,
bem como, pela ocorrência, em áreas terrestres, de assentamentos rurais
ou periurbanos descontínuos interligados, necessitando de intervenções
para sua regeneração parcial;
V - Z.5. - Zona que apresenta a maior parte dos componentes dos
"ecossistemas primitivos degradados, suprimida ou a organização funcional
eliminada e as áreas urbanas e de expansão urbana já definidas em
legislação Municipal.
Artigo 13° - Nas zonas definidas no Artigo 12° somente serão permitidos
os seguintes usos:
I - Z.1. - preservação e conservação, pesquisa científica, educação
ambiental, manejo auto-sustentado, ecorurismo, pesca artesanal e ocupação
humana de forma a manter as características da zona definidas no artigo
anterior;
II - Z .2. - todos os usos mencionados anteriormente e, de acordo com o grau
de alteração dos ecossistemas, manejo sustentado. aquicultura e mineração
baseada em Plano Diretor Regional de Mineração a ser estabelecido pelos
órgãos competentes;
III - Z.3. - todos os usos citados anteriormente e, dependendo do grau de
modificação dos ecossistemas, a agropecuária. a silvicultura e a pesca
industrial nas unidades que o permitam:
IV - Z.4. - todos os usos citados anteriormente. mais assentamentos
urbanos descontínuos restritos às unidades que o permitam de acordo com
o regulamento dos zoneamentos estabelecidos para os setores costeiros:
V - Z.5. - Além dos usos mencionados anteriormente. o assentamento
urbano, as atividades industriais, turísticas, náuticas. terminais rodoferro-aero-portuários de acordo com o estabelecido em legislaçãomunicipal.
Parágrafo 1 ° - Os manejas auto-sustentado e sustentado da fauna e da
flora, bem como o ecoturismo serão objetos de regulamentações específicas.
Parágrafo 2 ° -As atividades de subsistência serão admitidas em toda a
Zona Costeira independentemente do zoneamento. até que programas
especiais de adequação técnica e jurídica sejam implementados e
regulamentados.
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DA.BAIXADA SANTISTA
Decreto que enquadrará as diversas zonas e seus usos nos termos desta Lei.
Parágrafo 1 ° - O enquadramento nos diferentes tipos de zona, exceto as
zonas urbanas e de expansão urbana definidas em Lei Municipal, será feito
não necessariamente conforme suas características atuais, mas de acordo
com as diretrizes e metas de desenvolvimento sócio-econômico e proteção

ambiental a serem alcançadas através de planos de ação e gestão integrados.
Parágrafo 2 ° - Para efeito de regulamentação, as zonas estabelecidas
poderão ser divididas em subzonas de manejo definido, constituindo
unidades de uso, visando a operacionalização do controle dos planos de
ação e gestão.

•
-

Artigo 15º - Os Planos de Ação e Gestão serão baixados por Decreto e
deverão conter:
I - área e limites de atuação;
II - objetivos;
III - metas;
IV - prazo de execução;
V - organizações governamentais e não governamentais envolvidas;
VI - custo;
VII - fontes de recursos; e
VIII - formas de aplicação dos recursos.
Parágrafo 1 ° - Para a execução dos Planos de que trata este artigo, serão
alocados recursos provenientes dos orçamentos dos órgãos ou entidades da
Administração Pública Estadual, direta ou indireta, bem como oriundos de
órgãos de outras esferas da Federação e contribuintes da iniciativa privada.
mediante convênios e/ou contratos.
Parágrafo 2° - Serão privilegiadas as atividades científicas e tecnológicas
que promovam a melhoria da qualidade de vida das populações locais,
notadamente aquelas que têm nos recursos naturais o seu único meio de
subsistência.
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Artigo 16° - Os decretos de zoneamento definirão as atividades que
dependerão de licenciamento ambiental prévio. sem prejuízo das demais
licenças exigíveis.
Parágrafo 1 ° - O licenciamento e a fiscalização serão realizados com base
nas normas e nos critérios estabelecidos no Zoneamento EcológicoEconômico sem prejuízo do disposto nas demais normas específicas
federais. estaduais e municipais. assim como nas exigências feitas pelos
órgãos competentes.

PRAIA GRANDE

Artigo 17° - A utilização de material de empréstimo para aterro será objeto
de licença ambiental. devendo obedecer aos critérios e normas estabelecidas
por legislação específica. inclusive em nível municipal.
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Artigo 18° - A ampliação ou alteração de empreendimentos ou atividades
regularmente existentes na data da publicação desta Lei e que se revelarem
desconformes com as normas e diretrizes do Zoneamento EcológicoEconômico só serão admitidas se não agravarem a situação de

desconformidade.
Artigo 19° - Os Zoneamentos Ecológicos-Econômicos e os Planos de Ação
e Gestão, serão elaborados pelos respectivos Grupos Setoriais de
Coordenação, previsto no Artigo 9° desta Lei e suas disposições serão
compatibilizadas com a legislação municipal.
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Artigo 20° - Ficam proibidas em toda a Zona Costeira, sem prejuízo das
disposições legais específicas, as seguintes atividades:
I - comercialização de madeira bruta para fora da região;
II - pesca de arrasto com utilização de parelha;
III - utilização de agrotóxicos organoclorados na agropecuária.
Artigo 21 ° - Sem prejuízo da obrigação de reparar os danos causados, os
infratores das disposições desta Lei e das normas regulamentares dela
decorrentes ficam sujeitos às seguintes penalídades:
I - advertência:
II - multa de 100 a 10.000vezes o valor nominal da UFESP (Unidade Fiscal
do Estado de São Paulo);
III - interdição da atividade, temporária ou definitiva;
IV - embargo;
V - demolição;
Parágrafo 1 ° - A multa será recolhida. considerando-se o valor nominal
da UFESP ou outro índice que vier a substituí-la na data de seu efetivo
pagamento;
Parágrafo 2 ° - Nos casos de reincidência específica. a multa corresponderá
ao dobro da anteriormente imposta;
Parágrafo 3° - Dos valores apurados com o pagamento das multas
reguladas por este artigo serão repassados 50 % ( cinquenta por cento) aos
Municípios onde ocorrem as mesmas:
Parágrafo 4° - As penalidades serão aplicadas de acordo com a gravidade
da infração. os antecedentes do infrator. as atenuantes e agravantes, na
forma que dispuserem os regulamentos desta Lei.

Artigo 22 °

•
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A regulamentação dos zoneamentos dos Setores Costeiros
deverá ser baixada por decreto nos seguintes prazos, a contar da publicação
da presente Lei:
[ - Complexo Estuarino - Lagunar de Iguape-Cananéia, em 90 (noventa)
dias:
II - Litoral Norte. em 180 (cerno e oitenta) dias:
III - Vale do Ribeira. em 360 (trezentos e sessenta) dias:
-....
IV - Baixada Santista. em 480 (quarroceruos-eõifenta) dias;
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Artigo 23º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, estando
revogadas as disposições em contrário.
Baixada Sasuista; 21 de outubro de 1994.

JOSÉ MAURO ORLANDINI
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EDSON BAPTISTA DE

ANDRADE
Prefeito de Itanhaém
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DAVID CAPISTRANO
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LUIZ CARLOS LUCA PEDRO
Prefeito de São Vicente
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Prefeito de Santos

12 - PARECER Nº 142 E 143 DOS RELATORES ESPECIAIS
SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 01 AO PL 962/93
- PROPÕE NOVAS REDAÇÕES AOS ARTIGOS 1° AO 5°, 7° DO 11
AO 19 E 22
- INCLUSÃO DE ARTIGO

10G

56--- o:Õ~E.;
Seç." I, São Paul
-- ~
--

·05 (45), quarta-feira, 8 mar. 1995
Patignfo 2.• :... O Grupo de Coordc:mção c:sudual será tambéo:l composto poc 1/3 de n:prcscnraora do cstlldo, 1/3 de representantes dos municípios e l/3 de: rc:prcscnt2n~ da sociedade
civil orpnU:Nb, escolhidos, cm igm1 niímero, entre os ~
tantrs de cada Grupo Setorial de Coordcmção..
. - Subcmcnda 09
··
· - '
' ~"-"
· DMc a quinte~
ao ind9o V, anlgo 1 t.•;
•• ,..
"V
ZS - ZOoa que apmrcma a maior pane dos componCQtcs dos crosslstcmas primitivos degradados, suprimida ou a
Of!Pnlzação funcional c:ftmlnadae as iin:as mbmas é ~ apllllSào
urt,ana já definidas cm legisbÇ30MuPidpaJ.•
'·s:- • ·~
n.;· 10 . ~
""·'l"-"-'"'"----~·· .,----.--•
Dê-se a scgutnte ~
ao inttso V do artigo 12.•:
'
· V-Z.S - além dos usos mencionados anteriormente, o assentamento urbano, as advidadcs inmJstnjs, turísticas, náuticas aerorrodoponuários de acordo com o estabelecido em legislação

_ _..,._. n.1142, ele 1995
·'0De ttlator
espedal. em nbstltulçio I Cominlo de
Melo Ambk:me. llC>brc o Sull,Mltudwo o.• 01 ao Projeto de Lei
n.•962, ele 1993.
_ · • · _ ·
·- ·
· - -- ·

·· De coofonnidadc com o disposto no ardgo 176.•, lncbo II da
VII Comolidação do RcgbnmtO lmcmo, .retama a este ~
téeako o Projeto de l.d n.• 962, de 1993, a fim de ecr procedida a
aaáHsc da Emenda SUh!Jtituttnn.• 01, de folhas 56/72.
• ··. NOII tcr:m05 do artigo 61 da VII CRI, foi drsignado Rdator
E.,pcda1 para aarar parecer pela Co.mis.,io de Coostitutção e
Justiça, o qual manifcstmHe pelo acolhhnalto da JD2Difcsução
apresa às fulbas 73n4, pomnto flmrivd ao Profcio de Lei n.•
962, de 1993, na forma do Sub5tltutivo n.• 01, de folhas 56/72,
com apn:scni:açào de PÚ'JCIT\fflda.
• · · ·_. . · ·
·
-- CWD.prindo sua tramitação Lcgialatln, a propositura foi
c:namlobada à Comissão de Meio Ambiente, onde teve esgotado
seu ppizo de apn:dação sem deliberação.
~ ,: -·- · : : .. _ ..;-

--~ o Rcl:atório.

-

. • ...

- •• , , .•. '.~Y;;

, ..

- locumbc-nos, na qualidade:de Rclator Espcdai dcsigmdo rcgiment2hncnte em substituição à citada ComJssão, curar parecer
([lllllto à matáia.
,.,. -~- ,'·Em o &zendo, a pédido' do próprio proponente da ancnda ]
Substitutiva cm ~.
o nobre Deputado Lobbc Neto, concíuímos que a referida propositura deva se apresentar cm pcdcita
coosooimcia c:ntrc seus dendos objetivos insdtudomJs e o pleno
atendimento das rcivindicaçõcs comunitárias, manifcsw às folhas
76 em diante.
- --; -~·
Nesta pc:npcciíva, e apenas com o intuito de aperfeiçoá-lo,
propomos a, seguintes subemendas ao substitutivo ora examina.Ó: """""

•·

•••

_.

---~·

~-

---

scgwnte redação 20 artigo l ~: · · · · "' ·· s • • ·: ••
. ·!.-:,,,Artigol '!' - Esta Lei, com fundamento nos incisos VI, VII,
e XI do arngo 23 da Coostituiç;lo Federal, no migo 5 ~ da Lei
· :Federal n? 7.661/88 e no artigo 196 da Constituiçio do Estado,
lostltui o Pblno Est:ldual de Gerenciamento Costeíro, estabelece
seus objetivos e dircuiz.es e disciplínas os instrumentos de sua
cbbonç;lo, apror.tçio e execução."
~ .. ,,.. ,.
.
·
Subcmenda n~ 02
-· -. ·u · ..,. --· ·
Dê-se a seguinte rcd2çào ao artJgo 2~: · , .. :,,,,, .•· ,· · ''Artigo 2! - Pua os fins previstos JlCStll Lei, entende-se por:
1 - Zona Costeira: o espaço gcogdfico delimitado, na úca
terrestre, pelo divisor de :ãguasde drenagem atantlca no terrí- tório paulista,. e na :trca IJl2dnha até a fsóbata de 23.6 metros,
rcprcscntada nas C2112S de maíor csc:ala da Diretoria de Hldrognfi2 e Navegação do Minist&io da Marinha. Engloba todos os
c:cossistcmas e recursos naturais existentes cm SWl5 faixas terrestres, de transição e marinh2;
._,.,·.,. .. -, .. ~-. . U ..- Gttcnciamcnto Costeiro: o conjunto de: atividades e
procedimentos que, attavts de instrumentos especíâcos, permite
a gestão dos recursos ll2tUr.liSda Zona Costcica, de forma ínre- ,
grada e panicipatin, vmndo a melhoria da qualidade de vida
da! populações locais, fiXD e ãutuantes, objetivando o desenvolvimento .suste.u2do da região, adequando as ativimdc:s humanas :l capactd:ade de regeneração dos recursos e funções
naturais renováveís e ao não comprometimento das funções naturaii increntes :aos rccorsos não renováveis."
- ' ,,. -- -2

m - -~-. -~:- . . ·~· .:: . . . _ ,;.__....,.:., .,_• ~. ."'t:" •. • ·~t

.. ;r.zr1.::;r, ;,. "" .: .- .,.4~--; - . ,

. IV-...
, '°
. _ Subc:menda n~ 03
.
. · .· . ,.
. , • Dê-se 2 seguinte redação ao inciso D do artigo 3 '?:
"H - BaJI:l(b. Santísta,"
Subc:mcnda n '? 04
Dê-se 2 seguinte redação inciso IV do artigo 4 ~:
"IV - ... da qualidade de vim e 20 objetivo do desenvolvimento sustentado da região."
- .. ~ '···~ .••_..• ~ ~
Subcmenda 05
~, .,.-. ...,,,_.• ''º• ·,·. ---·: ,., "'~·-.:,s·:,•. -.• ,
-:·De-sea sc:guintc ~
ao íncíso.I, artigo
i:,o~ "I-dc:finú', ~ ~o,
com os municípios, o zoneamento
ecológico-cconomico...
. .. e<,.-,., .. ~ .• , •• ,:~ . ,. u _ .:
, · ,. Subcmenda 06
; · --~
, P! .• -'J,\~ .. ·,-:,.-·:, ..-·:,c·... Dê-se a seguinte rcdaç:lo inciso V, artigo 5~:
:r>"": •
-·-· "V-implantar,
em conjunto, com os municípios, os me- ,
anJsmos de paniclpaç:lo e consulta ... "
.; ,- ; :, •.
• •. , Subcmc:nda 07
-, ··, · . - , ;;.•,,- _ " r...:..
.Dê-se a seguinte redação ao artigo 7~:
- :.:. a :.
· .-..''Anigo 7'! - O Plano Estadual de: Gerenciamento Costeiro
scr.t e~f2do
cm conjunto com os Munidpios e a Comunidade
Costeira.
. . .. , .,,

s ~:

.

r

.

Subancnda 08
.• Artigo 8.0 - o Poder~
Es1adualInstituirá:
1 - O "Grupo de Coordcrulção F.stadualprevisto no Item 7 .2
do Plano Nacional de Gerenciamento costeíro aprovado pela
Resolução n. • 1/90 da CIRM, com a incumbência de elaborar o
Plano Estadual de Gcn:nciamento Costeiro;
'
D - F.m cada um dos IICWl'C3 costeiros previstos no artigo 3-~
dCllll Ld, um Grupo Setorial de Coordcmção, com a·lncumbê11cia
. . . de'-daborar o Zoneamento Ecológico-ttonômlco e os Planos de:
!· ·, · /açJo e Gc3doJ':
~~J
.-;,- .,...ug.c ,...~'«!,..w ~ ~ Wl<~.:;:,
•.. 1
·· •
- Parágrafo 1.• - Cada Grupo Setorial de Coordenação IÍcri' 1
.
compostO por 1/3 de rq>n:scntantcs do Governo do estado, 1/3
· , ,"f _de ttprc:scnwttes dos munidpios que compõem o setor costdri> e
. "'. :: 113 de rc:pramtanta da 'lodc:dade civil ~
com sede 'e ··
n.o Sd9.l'COllteitõ:,_ ~-~~-R?--w>lé
,~~.i#~n
1

· -L.~

13·

. ,.,, -

· •Artigo 13.• - O 7A>nc:amcnto Ecol6tdco-l!conômicoserá estabdeddo por Dccn:to que c:nquadta1'àas divasm >;anas e seus usos

•

;~~~:-~~ ~~~~--~:::·~~~J~~:::;:::y~I::_.:_ :;~:-; -~
· '.~ Dt-sc

muoi~dan:•
!~
.. _,. ··..;.~_..~;_~,.,;..:. :;"''~: .. :. -~--- ..:~~
Dê« a seguinte rabção ao caput e ao pGUágrafo 1.•, do artigo

-- ~

nosterm.osdcstaLcL .• ·

1

.-

,

~-r-"'t,,·.,~

,. . "f",;__~'",.-. '.\

~ Parágrafo 1. • - O c:nquadr.unento nos difcreatcs tipos de
zooa, exceto as zonas urbanas e de: expansio urbana definidas c:m
Lei :Municipal.será leito não nc:ccssanamcorc confonnC:suas características atuais, mas de acordo com as dlrt:trizcs e meus de '
dc,envolvimcnto sódo-cconômico e proteção ambiental a ~
alcançadas~
de P_ianos de ação e gcslio en~;
, ~.
. ,,Parágra(o2. -...
...!li.~~.--..;,·.··
'. ,.,,.._.-:.,.
·=··=~2."do~~t4.•,"i~-~:·
· • .. : qualidade de vida das populações locais nota~c:nrc
aqudasu.•
- • .:;~,-· -t""+.-'} :~•:(()~~·;-""f
••..• •- •. _.,.,~,.~-,t .
Subc:mcndan.º l3
··-·
· --4,a·,- ~
SUprintHc o parágrafu 2.º do attlgo Is.•.~
~ ~-_parigra!o l.º tr.msronmdo em parágrafo único. ,_,_.,i.c:,·:-:S c:J,~ -~~,~.;. ;.;·x
-~
..J!.:- , . '"'("1 •• --~ '~ _•
bcmcoda •
-.a. ,. _r ......_ ~.....,....,._'"}
-tlM
,
""-._ \ ·~-Swl
n. 1 4
_. · _
.
,
SUprimHc o anlgo 16.•.
.'llm, ·..::...:-;.;:, -~" .. ~,••••• :~
Subcmcnda n,• !5
~ .•• - ~ -~ • ~t•.._. __ ·
.'Suprima« o~
único doàUgo 17.· ·- , .,.;~.:
3
Subcmcnda n.• 16
·. · -- " --·:.!u~.K./'!f-} .?,~>.11-, ""· ·•• ~
· · '-0 artigo 18.• ter.í o seu parignfo único mprlrnido, dcYendo
COIQ5C2r com • scguiDtCrredação:
,~tr'"
~~-'r~~ 9 .,-t : ~
---

••

~ .•••••
-,..

•••

l ,_

-

•

,..,-:.

~

.•.
--~

---~ ,:1<.n,; ,.,..,.,,~,.x-·,-·.'cc--..:c --,,~~fl,li.-1tct!!",~X'.l:h~,
-~

''

--- ••• "

-

-

~,-..~\

••

-,

,;:_ ••

" •• _

.

,,.

.·;~
~

__ ,.

••

1

"Artigo 18.• - A ampliaçio ou altenção de cmprcc:nd.imcntos ou atividades regularmente exiStentc:s na data da publicação
desta Lei. e que se revelarem dcsconfonnc:s com as normas de
dirdrlzcs do Zoneamento F.cológico,Ecooômk:o,só serio admitidas se não agravarem a situação de~-·
i'
Subcmc:ndan.• 17
.. ·•
" ·· '" "- - '. ,
Dê-se a seguinte redação ao 3JtigO19.":
· · · :·.' :~_v,....; ·
1
• "Artigo 19." - Os 7.oneamen108~F.conômicos
e os !
Planos de Ação e Gestão serão elaborados pelos respectivos
Grupos Setoriais de Coordenação, conforme previsto no artigo 8.•
desta Ld, e: suas disposições serão compatibilizadas com legislação
unícínal."
. ....,
...
.
m S~dan.•
ts
.~- ~. ~~~ . :..., f\,-~-._ r,».•.. ~~r:., . . ~; -,. ""( .
O Inciso IV do artigo 22.• deverá ficar com a seguinte
redação:
.
.
, e, .. , ·.
,
"IV - Balnda Santista em 480 (quaÚocaitos e oitenta) dias,"
Subcmc:ndan.ª 19
' · ..
Suprima-se a Disposição Transitória
A.1 subemendas de n. •s 1 e 7 permitem estabelecer com
clareza as compctàicias da União, Estado e Municípios na hnplantação do Plano Estadual, objeto desta Lei.
· · :"., ,-;.:: ~ .:r,.;; 1
As subcntc:ndas de n. •s 8, 17, 18 detalham e ajustam o sistema
de: gestão, definindo a Instituição dos grupos Setoriais que se
rcsponsabillzario pela ação descentr.illzada no âmbito do Plano .
~uai.
,·-· .,-- -.,..
·.
. ·-· .,
As subemendas supressívas de n.ºs 13, 14 e 15 pretendem
mormente estabelecer o enquadramento objetivo da gestão do
licenciamento ambiental no cerne desta Lei, do mesmo modo, a
Subemenda n.• 16 apresenta uma redação mais coerente para o
tamacunaabordado.
,- ---··.
o-•
. ,;--~
As subcmcndas de n.•s 2 a 6 e 12 e 14 objetivam meramente
corrigir incorreções no texto em questão,
_
._ .
Fln~mente, as subemendas de 9 a 11 pretendem incluir
expressoes que representam atividades a serem também consíderadas no âmbito do Zoneamento.
Deste modo, somos favoráveis à aprovação do Projeto de lei
n.• 962, de 1993, na forma do Substitutivo n.• 1, com as subemendas por nós propostas, bem como, não favorávci~.as subemendas
da C.C.J., de folhas 73 e 74. _
.• ,-~,,.. "·
•. ,;,-.,.r. ..
Saladas~,cm
- · --.-~. -<"'.'.'; ~.-. ··' . -~-'·'
a) N~
F_~ndesR~~
~_:
~- . ,:';~)t'_"t,'J.;

-

Parecer n.1143 , de 1995

-~.

· ;- ·

--

. ·:,De Relator &pedal, em substituiç.ão ao da Comfssão de
Finanças e C>rçamento, sobre o Substltuttvo n.• 1, apresentado ao Projeto de lei n.11,962., de 1993.
. ..e: · • •
•• :.
Dc .. fniciativa do ExccJeotíssimo Senhor Governador do,..
Estado, através da Mcmagc:mA n.• 117193, o Projeto de lei n.º 962,
de 1993, d!spõe s~br~ o Plano Estadual de Gerenclameato
Costcito e dá providências correístas.
' • - . -- • "~ -;., - r ·-· "' •
A propositura tramitou ccglmcntalmeote, tendo tt:ttbido 9
emendas, sendo certo que a de n, • 5 (oi retirada pelo p~prio _
autor.
· · ·
·--•· .-" - ·
·
.. __ .. __ ,.- __
Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do
Meio Ambiente e Finanças e Orçamento, a proposittlca recebeu
; parecer favorávc:l de Relator Especial, em substituição àquelas

i

1

4 a áp~

cm
&) ~to
..•dc Jls. 50/51, a
propositura tramitá em regililc de urgência.
·.,- . ., .. _·_;-;_ _ ._
Incluída na Ordem do Dia, antes da sua apreciação pelo
Egiigio Plenário, foi-lhe apresentado· o Substitutivo n. • 1, tis.
S6/n., de autOrla do nobre Deputado Lobbc Neto. .
· . ·-;.-:.-~ .
Dando ptw5egUimcnto ao processo legislativo o Substituto
n. • I foi apreciado por Relator Especial cm substituição à
c.oaiissão de Constituição e JustiÇa. que se manifestou favotavelmcnte ao Profeto, conforme ~
de fts. 76, com acolhimento
da subemcnda de fts. 74.
.
~ .
Na sequência, foi eumin2do p0r-·ae1.ator Espedal, em sübstituição à Comissão de Defesa do Meio Ambiente, tctldo este se
OlaDí!cstadofavoravdmcnte ao projeto, na fonm do Substitutivo
n.• t, com o acolhimento das mbemcndas de n. °li l à 19, confonm: parecer de fts. 184/190.
_ ~· .
-, ~ _ -- - -~ __
Encaminhado à Douta Comissão de Finanças e Otçameoto e,
oão tendo aquefe colegiado se ~
no prazo regimental,
Sua El:cdência, o Senhor Piaklcnte, nos termos do artigo 61, S 1.•
da VII Consolidação do Regimento lotemo, designou este
Deputado para, na qualidade de Relator Espc:cial, exarar o competente parecer cm substituição ao da Comissão de Finanças e
~to.
_
É o relatório.
Em o faundo, verificamos que a propositura não contém o
dispositivo finmceiro necessário para suportar as despesas decorrentes da sua unpiancntação.
. . .. . . ~ •, : ,., r ., -· Assim, no sentido de adequá-ia ao disposto no attlgo 25 da
Constituição Estadual, aprcséntamos a seguinte
.
.
Subcmcnda aditiva.
Jndua-se, onde couber, o seguinte artigo ao Substitutivo n. • l.
"Artigo ... - As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias
consignadas no orçamento programa do &fado, suplementadas se
necessário.•
·
,
No tocante à subcmcnda de tis. 74 e às subemcndas de n.ºs 1
a 19, fls. 185/190, verificamos que objetivam aprimorar o
Subsúnuivo n.• 1, não apresentando õbíces ao seu acolhimento.
Isto posto, manffestando-nos sob .o aspecto que nos coube
enmtmr. somos .f.lvor.ivcls à ap~
do Projeto de ld n," 962,
de 1993, na fonna do Substitutivo n.• 1, com o acolhlmento da
subcmn,da supra, assiro como pelo acolhimento das subemendas
de tls. 74 e de n.ºs 1 a 19, de tls. 185/190.
·
~ o nosso parecer.
.
Sala das Sessêes, cm
. ·- ::. ~-.•. ;_~ - .
a) Haltro Sbtmomoto, Relato~Especial.
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13 - MANIFESTAÇÃO DAS ÁREAS TÉCNICAS DA
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
-

RESPOSTA À CARTA ABERTA
O PL 962/93 E A AUTONOMIA MUNICIPAL
PROJETO DE LEI 962/93 E O SUBSTITUTIVO
GERENCIAMENTO COSTEIRO

Nº 01
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RESPOSTA À "CARTA ABERTA AOS DEPUTADOS ESTADUAIS" PUBLICADA NA IMPRENSA
EH 18/08/94
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O Projeto de Lei 962 que institui
o Plano
Estadual de Gerenciamento
Costeiro, que se encontra
em tramita~io na Assembliia Legislativa, opta
inequivocamente
por
um
processo
de
desenvolvimento
ordenado,
ambientalmente seguro, socialmente justo e economicamente viivel.

O Projeto

de Lei
962 foi produzido com base em seis anos de trabalho de
ticnicos da Secretaria do Meio Ambientei
nos municípios
do Litoral
Paulista1 particularmente
na Regi~o Lagunar de Iguape e Cananiia, Vale do
Ribeira e no Litoral
Norte do Estado, tendo o projeto sido revisto por
uma Comissio
Especial do CONSEMA, com minuta aprovada pelo seu plen~rio
em agosto de 1993 e remetido à Assembléia Legislativa.
Tanto a Comissio do CONSEMA cujos membros slo de elevada competincia
técnica e · semsibi 1 idade social (representando o IAB, CREA, OAB, USP, SMA
e uma
entidade ambientalista>1
como aquela
Comissio que posteriormente
propBs as altera,5es no Projeto, consubstanciadas
no
substitutivo
do
Deputado Lobbe
Neto1 esta
Jltima composta
pelas prefeituras do Litoral
Norte,
em
hipótese
alguma
proporia
uma
lei
que "engessasse"
o
desenvolvimento do Litoral e,
muito menos,
tornasse
essa regiio,
de
importincia vital para o Estado e o Pais, apenas um santu~rio ecoldgico.

Por outro
lado, o Gerenciamento Costeiro, ora em discussio, envolve alim
de Slo Paulo, outros dezesseis Estados cost~iros articulados no Programa
Nacional de Gerenciamento Costeiro,
a partir
ria edi,lo
da Lei 7661 de
1988, que instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, fato que
indica o nive1 de preocupa,io com a gravíssima situa,ão desse patrim8nio
nacional.
No caso do Projeto de Lei 962, em discussio na Assembliia Legislativa, h~
que se dirimir uma confusão bastant€
comum, que i o papel da lei que
estabelece de
Forma clara
e concisa
as regras
para se elaborar
o
Macrozoneamento,
ali denominado
Zoneamento
Ecolcigico-Econ&mico,
e o
próprio zoneamento
que~
o instrumento
para discussio
e proposi,io do
tipo de desenvolvimento
que se ~eseja
para e litoral
E1
gue ser~
elaborado e instituido com ampla particiPa,io da comunidade costeira.
Outra afirma,io
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do ICHS ~. serio compensados
L~i Je Compensa,:;:io Financeira.
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Nos demais casos, a forma de zoneamento proposta
no PL 962, que ser~
regulamentada
por decreto
específico para cada setor costeiro,
apds
ampla discusslo
e aprovaç:io pelo Grupo
de Coordenaç:lo Estadual,
visa
"desengessar" de f'orma cautelosa
a ocupaç:io - que deve ser ordenada fornecendo as orientaç:5es adequadas aos novos empreendimentos.

r

Nesse sentido, a legislaç:lo que esti sendo proposta, apenas sistematiza e
integra as
demais
normas
ambientais,
sem criar novas restri,5es,
permitindo uma avaliaç:lo mais completa e imediata das interven,5es sobre '
o meio ambiente,
facilitando
a tomada
de decislo
e a consequente
desburocratizaç:lo nos processos de licenciamento. Assim,
prevalecer~ o
uso racional
do conjunto,
em detrimento
da preserva,lo
unilateral
de
apenas um
recurso
natural,
ou seja,
trata-se
de
um PLANO DE

('
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GERENCIAMENTO.
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O Desenvolvimento
Sustentivel que tanto se apregoa,,
ati o momento, uma
miragem, exatamente
porque nlo hi regras-para o desenvolvimento físicoterritorial,
quaisquer
que sejam elas,
ocorrendo
apenas
agress5es
sistemáticas e cotidianas à qualidade ambiental e de vida no litoral, o
que faz,
a cada dia, diminuir
as possibilidades
de sustenta,ão
dos
potenciais de desenvolvimento
identificados.
Nest~ contexto,
destaca-se o turismo como um desses grandes potenciais,
por~m um turismo moderno
apoiado tamb,m
em servi~os de hotelaria, em
estruturas náuticas
e, onde particularmente
se vislumbre
o
turismo
ecoldgico, tanto na Floresta
Atlintica, como no mar e nas ilhas.
No
entanto, o que se vii o imobiliarismo
desvairado, que sem qualquer
perspectiva de desenvolvimento
turistice
real, promove
o veranismo
e,
consequentemente,
o
desmantelamento
dos
recursos
ambientais
e
paisasisticos vitais
ao prdprio
desenvolvimento da atividadet
criando
apenas empregos
tempor~rios e jogando a popula~lo no ostracismo na baixa
temporada.
Onde est~ o desenvolvimento nesta situa,lo que nio fixa a populaç:~o, pelo
contr~rio as expulsa para as ireas insalubres ou de risco, que atrai
hordas de migrantes, que acabam tamb,m por se favelizar, atraídos pela
miragem da constru~io civil?

0

r
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r:
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O que ocorrei apenas
desenvolvimento, onde

a urbaniza~io
desordenada do litoral, nio o seu
ji sio contabilizados mais de um mill1io de lotes

vagos e sem uso, enquanto
Qual i o desenvolvimento

a popula,io

local reside precariamente.

que se apregoa?

SerJ apenas o imobiliir107
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O PL 962 E A AUTONOMIA

Entendendo
assegur,3da

MUNICIPAL

que
pela

o PL
962
fere
a autonomia
municipal
Constituição
pretende-se
que o Zoneam':lnto
Eco16gico-Econamico
nele previsto
6Xclua de sua abrangência
as .!treas urbanas
e de expansão
urbana
ja definidas
pela
legislação
municipal. Destarte,
a disciplina
do uso do solo,
nas ar-e e s urbanas e de expansão
urbana sera de e xc l us va
a't r i b u f ção do município
excluída qualquer
possibilidade
de
norma estadual
dispor
a esse respeito.
í

Ora,

a

vi gente

Constitui

ç,§o

afasta

não

a

competência

do

para estabelecer normas de uso e ocupação do sol o
urbano
sempre que o interesse
regional o exigir.
Pelo
contrario, o admite de forma expressa e taxativa:
Estado

1Q - o artigo 24 da Constituição Federal diz que compete à
União e aos Estados legislar
concorrentemente
sobre djrejto
urbªoistico. Portanto, cabe também ao Estado estabelecer
normas para o desenvolvimento

rr,
r>

r-

urbano.

2Q - O artigo 30 da mesma Constituição
municípios
"p r-omove r , ng que couber,
't e r ri t or i e l , mediante
planejamento
e

parcelamento

e da ocupação

diz que compete

aos

ade que do

ordenamento

controle

do

uso,

do

do solo urbano11 (inciso VII).

r,.
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Note-se

r:

competência

/"""'

estadual no que c cub e rv

que a e xp r e s são "no que c oub e r " é exatamente i9ual à
usada no inciso
II do mesmo artigo
que atribui
ao Município
para

"s up l eme nt ar-

.:1

legislação

federal

ou

•
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rr:
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com

Consequentemente

essas

disposiç5es,

a constituição
ur-b ano , e s t ab e l ec e u
que os municípios
observarão
os par·ârnetros urbanísticos
de
i n te r e s se r e g i o na 1 , f i x .3 d os em 1 e i e s ta d u a 1 , p r e v a 1 e e e n d o ,
quando houv8r conflito,
a norma de car~ter
mais restritivo.

Estadual, ao tratar· do desenvo1 virnento

(art.

181,
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A essas disposições
gerais sobre o direito urbanfstico
constitucional soma-se o art . 196 da Constituição do Estado
que,
na esteira
do disposto
no art. 225, § 4Q, da
Constituição
Federal, incluiu a Zona Costeira, a Mata
Atlântica e a Serr·a do Mar e n t re os espaços territoriais
especialmente
protegi dos, e s t eb e 1 e e e ndo que sua ut i 1 i z ac ão
far-se-~ na forma da lei, dependendo de prévia autorização e
dentro de condições
que assegurem a preservação do rne o
ambiente.
í

r:

Destarte, temos também norma constitucional expressa, no
capitulo relativo ao meio ambiente (mat~ria que também 4 de
competência concorrente).
Lei 962 nada mais is senão a lei prevista
no
ar t . 1 9 6 d a c o n s ti tu i ç ão , d i se i p 1 i na n d o o uso d a zona
Costeira - espaço territorial especialmente
protegido - lei
essa de competência
~stadual porque protetiva do meio
ambiente
e disciplinadora
do uso do solo em um espaço
regional que envolve v ár t o s Municípios. Excluir as zonas
urbanas dessa disciplina é afrontar a Constituição Federal e
também a Estadual porque elas não excluem desse espaço
protegido, as zonas urbanas. Onde a Constituição não
d i s't i ns u i u não pode o legislador
or-d i nar-i o d i s t nçu i r . A
exclusão das éreas urbanas~
inconstitucional por violar, a
um só tempo, o art . 224, § u.Q, da Constituição Federal '= o
ar t . 196 da Constituição
Estadual.
O Projeto de

í
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PROJETO DE LEI 962/93 E SUBSTITUTIVO No. 01

O Projeto de Lei, em discussão na Assembléia Legislativa do Estado desde 1993, tem
como objetivo central a implantação do PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO
COSTEIRO.
Com a sua aprovação, São Paulo será o primeiro Estado a editar uma lei específica para
promover e gerenciar o desenvolvimento do seu litoral de forma planejada e integrada,
seguindo as diretrizes da Lei Federal 7661/88 que instituiu o PLANO NACIONAL DE
GERENCIAMENTO COSTEIRO.

r:

r:

A importância da Lei para o ESTADO e os MUNICIPIOS COSTEIROS é que ela
apresenta os instrumentos de gerenciamento costeiro como, por exemplo, o
ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÓMICO fundamental para o ordenamento do
território em escala regional e básico para se propor um modelo de desenvolvimento
sustentado para o Litoral Paulista.
É através do zoneamento que podem ser rearticulados os grandes vetores do
desenvolvimento regional e ainda dar maior GARANTIA E ESTABILIDADE às diretrizes
e regras de ocupação do território e proteção ambiental. Isso, sem dúvida, reverterá a
tendência de pulverização dos recursos públicos e desorganização na ocupação do
espaço litorâneo, fato que vem refletindo negativamente na qualidade de vida da
população e inibindo os investimentos privados.

r:
Além disso, o Plano de Gerenciamento Costeiro propiciará, com a instituição dos
GRUPOS DE COORDENAÇÃO (colegiados tripartites), o fortalecimento da gestão
regional e descentralizada das políticas públicas bem como,da formulação de estratégias
regionais para a aplicação de recursos financeiros a serem investidos nas prioridades
através de PLANOS DE AÇÃO E GESTÃO.
Finalmente, deve ser realçado o fortalecimento dos MUNICÍPIOS no processo de gestão
ambiental, dado que o enfoque regionalizado, participativo e integrado permitirá
horizontes concretos ao desenvolvimento e consolidação dos PLANO DIRETORES e
agilidade na administração e solução dos conflitos sócio econômicos e jurldicoinstitucionais, em virtude da sua participação direta no colegiado tripartite que definirá o
zoneamento ambiental.
O SUBSTITUTIVO e as SUBEMENDAS apresentadas de modo geral melhoram o
projeto original principalmente no que diz respeito à participação dos municípios e da
sociedade civil no sistema de gestão, que foi criado no Substitutivo e melhorado pelas
Subemendas ns. 8, 17 e 19.

r:

r:

Das 19 subemendas apresentadas, seis (ns. 1,4,5,6,7 e 12) apenas reforçam outras leis
ou outros artigos do próprio Projeto.
Porém, duas das subemendas poderão trazer problemas na aplicação da Lei. São as de
ns. 9 e 11.
A de n. 9 altera a definição técnica da tipologia do zoneamento ao vincular previamente
uma das zonas do zoneamento ecológico-económico ao disposto na legislação
municipal independentemente da realidade ambiental atual da unidade territorial e do
seu entorno imediato. Dessa forma ficará impossivel de se realizar uma caracterização
ambiental, necessária para o correto enquadramento nas zonas, porque a legislação
ambiental municipal já definiu juridicamente seu destino, muitas vezes sem realizar
essa caracterização ambiental.
A de n. 11, complementar a de n. 9, exclui as áreas urbanas e de expansão urbana da
discussão no "Colegiado Costeiro" sobre as metas de desenvolvimento sócioeconômico e de proteção ambiental , uma vez que já foram definidas pelo município ,
áreas que podem até já estarem interferindo na qualidade de vida dos municlpios
vizinhos,por causa da poluição por exemplo.
Essa subemenda propõe excetuar as zonas urbanas e de expansão urbana do processo
de sistematização e integração da legislação ambiental incidente no Litoral Paulista, sem
considerar que a organização das normas ambientais e sua espacialização no território é
a principal vantagem do processo de zoneamento ecológico-econômico para subsidiar
os planos municipais, a administração pública regional e os investimentos privados.

,,-
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Efetivamente, as duas subemendas tiram uma das principais caracterlsticas do Projeto
de Lei que é a de não ser AUTO APLICADO, ou seja.as disciplinas e regras regionais
que seriam definidas pelo zoneamento somente após aprovação pelo "Colegiado
Costeiro" tripartite, passarão a ser, com as duas subemendas combinadas,
automaticamente não aplicáveis para as zonas urbanas e de expansão urbana definidos
em lei municipal.
Disso se depreende que as ZONAS URBANAS E DE EXPANSÃO URBANA estarão
acima da legislação urbanística e ambiental definida pela União e pelo Estado de São
Paulo e se depreende também que o interesse local ou municipal estará acima dos
interesses regionais e nacionais.
E, finalmente, tornam inúteis os dispositivos da Constituição Paulista que dispões sobre
a ORGANIZAÇÃO REGIONAL DO ESTADO (Art.152), sobre o DESENVOLVIMENTO
URBANO (Art.181-§ 2°) e sobre o MEIO AMBIENTE (Art.191 e 192), em nome da
autonomia municipal.

r(arquivo winWOrd20 ~ a:\minpl982.doc)
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GERENCIAMENTO COSTEIRO

FUNDAMENTO
Fundamenta-se no artigo 5º. da Lei Federal no. 7661/88 que institui o Plano
Nacional de Gerenciamento Costeiro e no artigo 196 da Constituição do Estado
que considera a Zona Costeira como uma área especialmente protegida.
De acordo com o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro cada Estado deverá
instituir, por lei, o seu Plano Estadual.
r:
r:

Seguindo essa diretriz , o Estado de São Paulo encaminhou um Projeto de Lei
específico para esta finalidade.

OBJETIVO
O Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro objetiva gerenciar de forma
participativa e integrada a ocupação, o aproveitamento dos recursos naturais e as
atividades sócio-econômicas desenvolvidas na zona costeira, promovendo o
desenvolvimento sustentável através dos seguintes instrumentos:

r:
r:

1. Zoneamento Ecológico-Econômico
É o principal instrumento para realizar o ordenamento territorial ambiental,
baseado no diagnóstico fisico, biótico e antrópico, considerando os aspectos sócio·
econômicos, identificando as vulnerabilidades e potencialidades, cuja análise
resulte em propostas de uso e ocupação do solo.
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2. Sistema de Informações
Montagem de uma base de dados contendo informações coletadas e sistematizadas
durante o processo de ordenamento ambiental, para subsidiar a tomada de decisão
e possibilitar o monitoramento das ações .
3. Sistema de Monitoramento
Promover a atualização permanente do zoneamento, bem como o acompanhamento
e a consequente aplicação de normas e critérios ambientais para os processos de
ocupação do litoral e a utilização dos seus recursos naturais.
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4. Planos de Ação e Gestão
Visa definir as ações setoriais de forma conjunta e articulada no âmbito municipal
em forma de projetos de acordo com as diretrizes estabelecidas nos usos projetados
e nas metas definidas no zoneamento.
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BENEFÍCIOS
• Identificar áreas favoráveis à expansão urbana, turística, agropecuária,
portuária, pesqueira e industrial.
• Conservar, preservar e recuperar ecossistemas litorâneos.
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• Incentivar a comunidade local no desenvolvimento de suas atividades
produtivas.
• Apoiar tecnicamente os municípios litorâneos fornecendo os parâmetros
ambientais para a elaboração de seus planos diretores.
• Incentivar a participação da sociedade no processo de planejamento e controle,
através do Grupo de Coordenação Estadual cuja instituição está prevista no
Projeto de Lei do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.
• Estabelecer maior articulação entre os órgãos que atuam na zona costeira.
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HISTÓRICO DO PROJETO DE LEI 962/93
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• Em outubro de 1993 foi enviado à Assembléia Legislativa para deliberação.
• Após l O meses de tramitação foi colocado em votação e recebeu a Emenda
Substitutiva Nº 1 do Deputado Lobbe Neto, com base em propostas dos
municípios do Litoral Norte.
•

Em março de 1995 foram propostas subemendas ao substitutivo número 1,
através do Deputado Nelson Fernandes, atendendo às reivindicações do
COREME, que é uma entidade colegiada dos municípios da Baixada Santista
para assuntos metropolitanos.
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De modo geral, o SUBSTITUTIVO e as SUBEMENDAS apresentadas
melhoram o projeto original, principalmente no que diz respeito à participação dos
municípios e da sociedade civil no sistema de gestão.
Porém, as subemendas nos 9 e 11 estão gerando divergências entre a SMA e
os prefeitos da Baixada Santista e do Litoral Norte, impedindo a aprovação da
Lei.
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Estas subemendas surgiram a partir do entendimento de que o PL 962/93,
fere a AUTONOMIA MUNICIPAL.
Segundo a SMA, as duas subemendas eliminam uma das pnncipais
características do Projeto de Lei que é a de não ser AUTO APLICÁVEL, ou seja,
as disciplinas e regras regionais seriam efetivadas somente após aprovação pelo
Grupo de Coordenação Estadual - tripartite.
Essas duas subemendas combinadas, excluem automaticamente as zonas
urbanas e de expansão urbana definidas em lei municipal, das normas definidas
pelo Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro.
Disso se depreende que nas ZONAS URBANAS E DE EXPANSÃO
URBANA o interesse local ou municipal estará acima dos interesses regionais e
nacionats.

E, finalmente, contrariam

os dispositivos

da Constituição Paulista que
dispõem sobre a ORGANIZAÇÃO REGIONAL DO ESTADO (Art. 152), sobre
o DESENVOLVIMENTO
URBANO (art.181 - § 2º) e sobre o MEIO
AMBIENTE (Art.191 e 192), em nome da autonomia municipal.
O PL 962/93 que institui o PLANO ESTADUAL DE GERENCIAMENTO
COSTEIRO encontra-se na Assembléia Legislativa.

