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Plataforma digital criada para auxiliar o gerenciamento 
de obrigações ambientais, provido de sistema de alerta 
para o atendimento das principais demandas legais em 
seus respectivos prazos.

Lançamento Monitore 

154 
empresas 

cadastradas

Ação para 2017

Promover capacitações do Monitore.
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Mudanças Climáticas - Acordo de Paris

RETROSPECTIVA CAIP 2016

O presidente Michel Temer 
entregou em 21 de setembro, na 
ONU, a ratificação, por parte do 
Brasil, do acordo.

O acordo foi adotado na Conferência do 
Clima de Paris em dezembro do ano passado 
e estabelece que os países adotem medidas 
para limitar o aquecimento do planeta a 
menos de 2 graus até o final do século.

O acordo entrou em 
vigor em 

04 de 
novembro.
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Mudanças Climáticas

RETROSPECTIVA CAIP 2016

Ação para 2017

Iniciativas acompanhadas pelo DMA 2016

• Estudo Fiesp sobre os reflexos do Acordo para a economia e potenciais 
impactos para o setor industrial.

- Projeto “Opções de Mitigação de Emissões de Gases de Efeito Estufa em Setores Chave do 
Brasil” do MCTIC.

- Projeto  “Potencial de mitigação de gases de efeito estufa na indústria paulista” da Cetesb.

- Projeto PMR (Partnership for Marketing Readiness) de precificação de carbono do 
Ministério da Fazenda.

- Posicionamento sobre Mecanismos de Precificação de Carbono" elaborado pela - Iniciativa 
Empresarial em Clima.

- Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação – MMA/MDIC.



DEPARTAMENTO 

DE MEIO AMBIENTE

Estadual

Decisão de diretoria CETESB 315/2015/C que dispõe sobre procedimento relativo ao
cálculo de preços do licenciamento.

 Concessão de medida liminar para suspender a aplicação da DD da Cetesb,
aos substituídos do Ciesp.

Licenciamento Ambiental 
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Federal

Lei geral de licenciamento PL 3729/2004 e seus substitutivos e a proposta do MMA.

 Elaboração de análises técnicas e posicionamentos sobre as minutas
disponibilizadas.

Municipal

Acompanhamento do Licenciamento Municipal.

 Habilitação de 3 Municípios em 2016 (São Sebastião, Caçapava, Engenheiro Coelho);

 Acompanhamento da situação do município de São Paulo.
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Licenciamento Ambiental 
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Ações para 2017

 Desenvolvimento de um sistema online para o atendimento do micro e
pequeno empresário no que diz respeito aos procedimentos vigentes
buscando maior agilidade nos processos de regularização ambiental.

 Participação e acompanhamento das discussões referentes ao PL 3729/2004 e
seus substitutivos e a proposta do MMA;

 Acompanhamento do Licenciamento Municipal;

 Autolicenciamento Ambiental;

 Sistema de Atendimento de Serviços Ambientais.
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Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do IBAMA

 Ação contra a atualização monetária da Taxa de Controle e Fiscalização
Ambiental (TCFA), serviços e produtos ao IBAMA, promovida pelo Poder
Executivo Federal;

Status: Aguardando parecer do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

 Realizados 11 treinamentos do Ibama sobre o preenchimento do CTF.

Continuidade dos treinamentos em parceria com o Ibama.
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Ação para 2017
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Emissões Atmosféricas - PREFE
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 Reuniões técnicas entre o setor industrial evidenciaram inconsistências entre o
conteúdo do PREFE e o previsto pelo Decreto 59.113/13 sobre qualidade do ar, as
quais foram levadas a Cetesb e a SMA como preocupação do setor com relação a
efetividade desse dispositivo.

 Consulta pública Guias de Melhor Tecnologia Prática Disponível

A Fiesp e os setores contribuíram com a consulta pública, enviando suas sugestões
de texto, principalmente sobre questões técnicas mencionadas nos Guias. As
contribuições dos setores foram discutidas e consolidadas com a CETESB e SMA em
reuniões ao longo de outubro e novembro.

Ações para 2017

• Realização de workshops sobre os Guias de MTPD e diagnóstico Cetesb; 
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Recursos Hídricos 

Portaria DAEE nº 2292, de 14.12.2006

 Disciplina os usos que independem de outorga de direito de uso de recursos hídricos
superficiais e subterrâneos no Estado de São Paulo.

Eleição Conselho Estadual de Recursos Hídricos

 Fiesp e Ciesp foram reconduzidos como representantes dos usuários para o período
2016-2018 e conseguiram representação em todas as câmaras técnicas do Conselho.

 Organização e participação do setor produtivo paulista nas ações preparatórias e de
alinhamento com vistas do Fórum Mundial da Água em 2018.

 Segurança Hídrica e Nova Outorga do Sistema Cantareira: garantia de processo
participativo envolvendo os usuários e mecanismos que ampliem a segurança hídricas
nas bacias PCJ e AT.

Ações para 2017



DEPARTAMENTO 

DE MEIO AMBIENTE

Substâncias Químicas

 Criação de um Cadastro Nacional de Substâncias Químicas para fabricantes e 
importadores.

 Cadastro das substâncias químicas em quantidades superiores a 1 tonelada.

 A Fiesp e vários representantes do setor industrial encaminharam
contribuições, durante a consulta pública sobre o Anteprojeto, que serão
analisadas e, posteriormente, será encaminhado Projeto de Lei do executivo
ao Congresso Nacional, ainda sem data definida.

Status:

Anteprojeto de Lei federal sobre substâncias químicas

RETROSPECTIVA CAIP 2016
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Resíduos Sólidos

Compatibilização PNRS X PERS

 A ALESP criou, dentro da Subcomissão de Meio Ambiente, grupo de trabalho com
a finalidade de compatibilizar a Política Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), de
2006, com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010.

Projeto Piloto de Economia Circular de Embalagem

 Sistema alternativo de destinação ambientalmente correta para que as
embalagens que atualmente são encaminhadas aos aterros retornem à cadeia de
produção.

Logística Reversa

 Decisão de Diretoria da Cetesb Nº 120/2016, que define “Procedimentos para o
licenciamento ambiental de estabelecimentos envolvidos no sistema de logística
reversa, para a dispensa do CADRI e para o gerenciamento dos resíduos de
equipamentos eletroeletrônicos pós-consumo”.
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Resíduos Sólidos

 Compatibilização PNRS X PERS: O texto que está sendo discutido na ALESP foi a

proposta enviada pela Fiesp que atualmente aguarda contribuições dos demais

participantes. Não há previsão de término;

 Projeto Piloto: Aguardando a posse dos novos prefeitos para a apresentação do

projeto na esfera municipal;

 Logística Reversa: Acompanhamento das tratativas dos Acordos Setoriais e

Termos de Compromisso.

Ações para 2017


