
PETROBRAS

São José dos Campos, 30 de agosto de 2019

REVAP 0015/2019

Ilustríssimo Senhor Robertinho da Padaria
Presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos
Câmara Municipal de São José dos Campos/SP
Rua Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 - Vila Santa Luzia
São José dos Campos/SP - CEP 12.209-535

Assunto: Zoneamento Urbano de São José dos Campos/SP

Referência: Projeto de Lei Complementar n° 11 de 2019, referente ao
parcelamento, uso e ocupação do solo urbano - Zoneamento de 
São José dos Campos - Proposta de alteração e supressão de 
artigos.

Prezado Senhor,

Considerando a atual discussão acerca do Projeto de Lei Complementar n° 11 de 
2019, referente ao parcelamento, uso e ocupação do solo urbano do Município de 
São José dos Campos torna-se vital a alteração do Anexo VII, de modo a garantir a 
continuidade operacional da REVAP e viabilidade de sua atuação vinculada aos 
projetos da Petrobras relacionados a exploração do pré-sal, mediante o ajuste na 
proposta de alteração dos usos atribuídos às áreas internas da refinaria, área de 
proteção a cenários de risco ao sul e áreas lindeiras com potencial de adensamento 
populacional, aderente a política de desenvolvimento sustentável. Vale destacar 
que os ajustes necessários, descritos a seguir, basicamente buscam manter 
avanços já alcançados na legislação vigente nas áreas citadas.
Complementarmente identificamos também ser oportuno a adequação do artigo 
14, art. 113, art. 114, art. 200, art. 251, 252, e inciso II, do art. 253 também do 
Projeto de Lei Complementar de 2019, a seguir mencionados, para evitar conflito 
entre os comandos da lei e assegurar a prevalência dos valores que consagra.

I - Da Exposição de Motivos

1.1 - Da área industrial propriamente dita da REVAP e seu entorno

A legislação vigente. Lei Complementar n° 428/2010, que dispõe sobre o 
zoneamento do Município de São José dos Campos, classifica, atualmente, a área 
da REVAP como Zona de Uso Estritamente Industrial (Zl), que se constituiu de 
áreas destinadas exclusivamente à localização de atividades industriais e cujos 
processos submetidos a adequados métodos de controle e tratamento de efluentes 
ainda contenham fatores nocivos em relação às demais atividades urbanas de 
baixa densidade de ocupação ao norte, à nordeste e à sudeste da refinaria, como 
também de vazios e áreas tipicamente rurais ou de chácaras à leste, à oeste e ao
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sul, conforme mostra a Figura 1.

Estas regiões de vazios são classificados pela legislação atual como ZUPI (Zona de 
Uso Predominantemente Industrial, que se constitui de áreas destinadas à 
localização de atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, 
admitindo, no máximo, atividades com grau de risco ambiental médio-alto) á leste e 

à oeste

Ao sul da refinaria, essas regiões de vazios são classificadas como Zl (Zona de 
Uso Estritamente Industrial) e ZUD (que se constitui de áreas destinadas a garantir 
a proteção de áreas circunvizinhas ás zonas de uso predominantemente industrial 
contra possíveis efeitos residuais e acidentes provenientes de atividades de risco 
ambiental mais significativo, admitindo-se o uso de comércio, serviços, institucionais 
e industriais com, no máximo, grau de risco ambiental leve), funcionando essa 
última como uma área de amortecimento entre a refinaria e as áreas de usos 

não industriais.

Figura 1 - Zoneamento de entorno da REVAP, conforme legislação atual 
(destacamento em AMARELO limite aproximado da REVAP)

Ao se fazer uma comparação com a realidade atual do entorno da REVAP 
(conforme a Lei Complementar n° 428/2010) e o Projeto de Lei Complementar em 
comento, verifica-se a necessidade de realizar ajustes no Anexo VII — Mapa de 
Zoneamento e em alguns artigos para que a futura lei de zoneamento do Município 
de São José dos Campos não apresente conflitos entre os diversos usos e 
atividade previstos, conforme acertadamente dispõe o art. 3o, inciso I, II e III, do 
Projeto de Lei Complementar ao prever que constituem como objetivos garantir o 
aproveitamento da infraestrutura existente, promovendo o adensamento equilibrado 
e minimizar os conflitos entre os usos e as atividades, em conformidade com o 
desenvolvimento sustentável (que é a busca do equilíbrio entre os aspectos social, 
ambiental e econômico de uma sociedade).

Pela nova proposta da lei de zoneamento (conforme o seu Anexo VII), cujo recorte 
do mapa no entorno da REVAP é apresentado na Figura 2, parte da área em que
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está instalada a REVAP (parte oeste interna) deixaria de ser classificada como Zl 
para ser classificada como ZUPI2. Assim, a área da refinaria seria dividida em duas 
áreas (ZUPI1, similar a Zl e ZUPI2, que permite atividades comerciais, mas não 
permite a ampliação das atividades de refino, denominado como I4 no PLC 
11/2019), deixando, assim, de observar os limites da refinaria cujas características 
de toda a sua planta indicam o necessário uso homogêneo estritamente industrial.

No caso, deve-se observar que em relação à classificação de categoria de uso 
industrial conforme potencial de incomodidade I4, acima mencionada, essa, 
conforme o Projeto de Lei Complementar 11/2019, diz respeito ao uso industrial de 
alto potencial de incomodidade, tendo essa classificação, como parâmetros, o 
porte, as emissões atmosféricas, a emissão de ruidos e a geração de efluentes 
conforme consta do art. 160. Veja-se;

“Art. 160. Ficam estabelecidas quatro categorias de uso industrial, conforme 
o potencial de incomodidade relacionado a parâmetros como porte, 
emissões atmosféricas, emissão de ruidos e a geração de efluentes 
líquidos, com as seguintes denominações:

IV- Uso industrial de alto potencial de incomodidade: 14.

Na realidade, não há margem para interpretação, no que diz respeito à classificação 
da REVAP como de alto potencial de incomodidade, haja vista que, no art. 164 do 
Projeto de Lei Complementar 11/2019, consta que atividades tais como indústrias 
petroquímicas, carboquímicas, cloroquímicas e usinas nucleares são classificadas 
como 14, grupo ao qual a atividade e refino de petróleo pertence. Veja-se:

“Art. 164. As atividades de uso industrial tais como indústrias petroquímicas, 
carboquímicas, cloroquímicas e usinas nucleares, de alto potencial de 
incomodidade e impacto ambiental, ficam classificadas como 14, sendo 
proibida a instalação de novas atividades no Município, admitidas apenas 
as ampliações e instalações de novos equipamentos àquelas atividades 
pré-existentes, respeitadas as exigências legais”.

Da mesma forma, consta a classificação prevista na Lei Complementar n° 
428/2010, em seu Anexo 16-A, em que as atividades acima mencionadas são 
classificadas como IF (risco ambiental alto).

No caso, na referida lei vigente, a Zona de Uso Estritamente Industrial (Zl) tem 
como propósito alocar, exclusivamente, as atividades industriais com máximo grau 
de risco ambiental médio-alto. Considerando que, na referida lei, não serão mais 
instaladas indústrias com grau de risco alto, a localização mais adequada para as 
que já existem no Município é a Zl, pois restringe a área apenas às atividades 
industriais (exclusivamente).

Contudo, deve-se observar que o Projeto de Lei Complementar 11/2019 não 
contempla previsão de zoneamento com as mesmas características da Zl (Zona de 
Uso Estritamente Industrial) prevista na Lei Complementar n° 428/2010.

Isto significa que há um retrocesso no que diz respeito às ferramentas legais

Identificador: 360039003300320035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



garantidoras da ssgurança 6 do bom-estar da população porquo pormito instalação 
de outras atividades que não as industriais de médio-alto e alto grau de 
incomodidade, e enfraquece a política de desenvolvimento sustentável pois, 
conforme acima alertado, inviabiliza possível ampliação ou instalação de 
equipamentos para a atividade de refino da REVAP, em razão do risco social, 
conforme será melhor demonstrado adiante.

Portanto, é necessário destacar a importância para o Município de São José dos 
Campos em ter uma zona de uso estritamente industrial, para evitar o conflito com 
outras atividades que não tenham as mesmas características, sendo essas as 
atividades de uso industrial com risco ambiental alto, haja vista os riscos específicos 
dessas atividades que poderiam influenciar nessas outras atividades não industriais 
(comerciais, por exemplo).

Nesse caso, há a necessidade de manter a classificação de todas as áreas 
internas da REVAP como Zl para que sejam respeitados os limites de sua 
propriedade e evitados entraves às suas atividades.

Pelos mesmos motivos, vale ressaltar também que o limite da propriedade da 
REVAP ao sul deve ser ajustado, com a correspondente manutenção da área 
interna (área da refinaria) com uso homogêneo, ou seja, como Zl (pois essa, no 
Projeto de Lei Complementar, foi alterado para ZUPI2).

ZUPI1

ZUPiZ

ZUPI2

Figura 2 - Projeto de Lei 11/2019 - Zoneamento do entorno da REVAP 
Ademais, ainda no Anexo VII do Projeto de Lei Complementar em foco, propõe-se 
que, ao sul da refinaria, seja mantida a classificação atual da sua área limítrofe, que 
atualmente é Zl, não alterando para ZUPI2 como proposto no projeto de lei.
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Nesse caso, a atual lei de zoneamento de São José dos Campos continua a 
considerar os estudos de análise de riscos das empresas, que apontam a 
abrangência de cenários de hipotéticas ocorrências associadas á frequência de 
eventos de riscos extramuros, estabelecendo limites máximos toleráveis de 
exposição de risco social da refinaria, tanto que essa está contida atualmente em 
zona de uso estritamente industrial (Zl), conforme pode ser observado na Figura 3.

Figura 3 - Curvas de risco individual do Estudo de Análise de Riscos da REVAP

Contudo, 0 Projeto de Lei Complementar em comento não considerou tais cenários 
futuros ao propor a mudança de classificação da Zl para ZUPI2 (do projeto de lei), 
ao sul da refinaria.

Também não considerou tais cenários futuros ao alterar a classificação da área 
contígua ocupada por bases de armazenamento e distribuição de derivados de 
petróleo, companhias engarrafadoras de GLP entre outras atividades 
complementares ao refino e por parcela não ocupada a leste da refinaria, de ZUPI 
para ZUD e a oeste de Zl para ZUD (conforme definição do projeto de lei), 
possibilitando, assim, a ocorrência de conflito entre usos e atividades - em 
desacordo com um dos seus objetivos previsto no inc. III do seu art. 3o- ao permitir 
adensamento urbano futuro na referida localidade.

Diante disso, e de modo a não inviabilizar futuras instalações na refinaria, será 
necessário manter a área externa ao sul da refinaria como Zona de Uso 
Estritamente Industrial (Zl), pois essa é compativel, na prática, com a categoria de 
uso industrial de alto potencial de incomodidade (14), a qual consta a REVAP, bem 
como com as curvas de risco social existente, a fim de não implicar em retrocesso 
nas condições de segurança e bem-estar da população do entorno e de outras 
atividades de menor grau de risco e de não conflitar com a política de 
desenvolvimento sustentável, sob pena de, futuramente, tornar obsoleta a referida 
atividade de refino na região

Identificador: 360039003300320035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



Já em relação às áreas à oeste e à leste, entende-se adequado classifica-las como 
ZUPI2, conforme indicado na Figura 4 a seguir.

ZUPI2
ZUPI2

Figura 4 - Ajuste necessário à proposta de zoneamento.

De todo modo, ainda que aqui tenha sido demonstrada a concreta necessidade de 
manutenção (existência) de uma zona estritamente industrial para compatibilizar o 
uso da REVAP ao seu alto grau de incomodidade, bem como evitar agravamento à 
sua curva de risco social, considerando o entorno da refinaria, alternativamente, 
caso não seja introduzida a classificação de Zl no projeto de lei comento (nos 
moldes do que está disposta na lei complementar vigente), requer-se que a 
totalidade da área da refinaria, bem como a área externa a essa, ao sul (ambas 
na cor marrom - Fig. 4), sejam classificadas como ZUP1 e, logo após, seja a área 
mantida como ZUD.

I.2 Do adensamento populacional no entorno da REVAP

Quanto ao entorno da REVAP em que consta um maior adensamento populacional, 
em razão de áreas com características residenciais (bairros), o Projeto de Lei de 
20919 promove as seguintes mudanças:

• Jardim Diamante: De ZUC 7 para ZM 4;
• Jardim Americano: De ZUC 6 para ZM4;
• Campos de São José: De ZUC 8 para ZM 4;
• Região Norte (Vista verde e outros), entre a REVAP e via Dutra:

- De ZUC 1 e ZUC 2 para ZM 1;
- De ZUC 5 e ZUC 8 para ZM 2;

Identificador: 360039003300320035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



- De ZUC 5 para ZM 3;
- De ZUC 8 para ZM 4 e CL;
- De ZR 1 e ZR 2 para ZR;

Dessa forma o projeto de Lei Complementar flexibiliza o uso das áreas no entorno 
próximo à REVAP, onde já está estabelecido o uso residencial e misto, 
possibilitando o adensamento populacional (principalmente nas ZM3 e ZM4), o que 
potencializa conflito de usos, em especial, mediante a possiblidade de 
verticalização (ZM 4), conforme as alterações do projeto de Lei Complementar 
descrita acima.

Portanto, considerando o uso atual das áreas habitadas mais próximas à REVAP e 
no intuito de minimizar o conflito de usos, haja vista todas as considerações feitas 
anteriormente sobre o alto potencial de incomodidade de uso industrial que possui a 
atividade de refino de hidrocarbonetos, deve-se evitar o adensamento populacional 
dessas áreas, sendo que a classificação de uso mais adequada para tais locais 
seria:

• Jardim Diamante; De ZUC 7 para ZM 1;
• Jardim Americano: De ZUC 6 para ZM 1;
• Campos de São José; De ZUC 8 para ZM 1;
• Região Norte (Vista verde e outros), entre a REVAP e via Dutra;

- Jardim Rodolfo: De ZUC 5 para ZM 2 (e não como ZM3 conforme 
consta no Projeto de Lei de 2019);

- Parte do Jardim Motorama e Jardim São Vicente: De ZUC 8 para ZM3 
(e não como ZM4 conforme consta no Projeto de Lei de 2019).

Sendo assim, é preciso uma delimitação de zoneamento do entorno, conforme 
descrito acima para as zonas mistas (ZM), que seja mais adequada ao conceito 
do Projeto de Lei e ao conceito de redução do risco e exposição mínima de pessoas 
às áreas consideradas com grau de risco ambiental.

Desse modo, ficará garantida a proteção das áreas circunvizinhas em face de 
hipotéticos cenários de incidentes, o que assegurará também a plena vivência de 
valores que determinaram a inclusão no Projeto de Lei do Estudo de Impacto de 
Vizinhança (EIV).

Ademais, deve ser salientado que a REVAP revê constantemente seu processo 
produtivo para fazer as adequações necessárias a fim de atender o seu mercado 
consumidor de produtos derivados, o que pode implicar em medidas de ampliações 
de sua planta.

Por tal razão, não se pode olvidar que tais medidas são muito significativas para o 
nosso País, visto que a PETROBRAS possui a missão constitucional de 
abastecimento nacional, tendo as suas atividades, por lei, como utilidade pública.

II - Da proposta de alteração
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Em sendo certo que tanto o Município de São José dos Campos como a 
PETROBRAS adotam a visão de longo prazo, assegurando com isso, não só o 
desenvolvimento socioeconômico local e nacional, mas também preservando o 
meio ambiente, as relações de vizinhança e a segurança da população, são 
necessárias, para a efetivação de tais valores, as seguintes alterações no Projeto 
de Lei Complementar de 2019.

11.1 - Do Anexo VII

No Anexo VII, parte do mapa deverá ser substituída pelo apresentado na Figura 4, 
preservando a totalidade da área atual da refinaria, que é localizada totalmente em 
zona de uso estritamente industrial (Zl) - devendo essa classificação ser 
incluida no Projeto de Lei Complementar 2019, conforme redação contida na 
Lei Complementar n° 428/2010, com adição da referência ao risco ambiental 
alto -, bem como ao sul da refinaria com sua sugestão de substituição de 
classificação de ZUPI2 para Zl (sendo essa última, portanto, mantida) - conforme 
consta na atual redação da Lei Complementar n° 428/2010 -, e, logo após, seja a 
área mantida como ZUD, em razão dos argumentos apresentados no tópico I.

Alternativamente, caso não seja introduzida a classificação de Zl no projeto de lei 
comento (nos moldes do que está disposta na lei complementar vigente), requer-se 
que a totalidade da área da refinaria, bem como a área externa a essa, ao sul 
(ambas na cor marrom - Fig. 4), sejam classificadas como ZUP1, e, logo após, seja 

a área mantida como ZUD.

Da mesma forma as áreas á oeste e á leste também devem ter a classificação da 
área contígua ocupada por atividades complementares ao refino (bases de 
distribuição, engarrafadoras de GLP, etc) a leste e por parcela ainda não ocupada a 
oeste da refinaria, de ZUD para ZUPI2, conforme indicado no mapa da figura 4, 
considerando os argumentos já apresentados no tópico I.

Além disso é importante evitar no entorno próximo à REVAP o uso residencial e a 
flexibilização onde já está estabelecido o uso residencial, que permita o 
adensamento populacional (principalmente nas ZM3 e ZM4), em especial a 
verticalização (ZM 4), conforme proposição a seguir:

• Jardim Diamante; De ZUC 7 para ZM 1;
• Jardim Americano: De ZUC 6 para ZM 1;
• Campos de São José: De ZUC 8 para ZM 1;
• Região Norte (Vista verde e outros), entre a REVAP e via Dutra:

- Jardim Rodolfo: De ZUC 5 para ZM 2 (e não como ZM3 conforme 
consta no Projeto de Lei de 2019);

- Parte do Jardim Motorama e Jardim São Vicente: De ZUC 8 para ZM3 
(e não como ZM4 conforme consta no Projeto de Lei de 2019).

11.2 - Do art. 14 - da reserva de faixa não edificável

A disposição do art. 14 do Projeto de Lei Complementar, abaixo, deve ser alterada 
porquanto se encontra em colisão com a disposição contida na Lei Federal 10.932,
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de 03 de agosto de 2004. Veja-se o art. 14;

Art. 14. Ao longo das faixas de domínio público das rodovias, estradas municipais, 
ferrovias, dutos, emissários de esgoto, canais de drenagem, córregos canalizados e faixas de alta tensão 
será obrigatória a reserva de faixa não edificável de, no mínimo, 15m (quinze metros) de cada lado.

(...)

§ 38 Observada a reserva mínima de faixa nâo edificável, prevista no "caput" deste artigo, 
os dutos que transportam material inflamável devem atender ainda aos termos da legislação federal e 
estadual pertinentes e às disposições constantes no respectivo licenciamento ambiental.

Ocorre que, diferentemente, a Lei Federal 10.932/2004 - que “altera o art. 4o da Lei 
n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que ‘dispõe sobre o parcelamento do solo 
urbano e dá outras providências’” -, prevê que a faixa não-edificável, quando 
necessária, será exigida no âmbito do licenciamento ambiental e observará critérios 
e parâmetros conforme normas técnicas, conforme abaixo:

Art 35 o art 49 da Lei ns 6 766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar acrescido do seguinte § 38:

"Art 4a

S 3° Se necessána, a reserva de faixa nâo-edificável vinculada a dulovias 
será exigida no ámbito do respectivo licenciamento ambiental, observados 
cnténos e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção 
do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes ”
(NR)

Portanto, não existe uma metragem mínima para faixas não-edificáveis para 
dutovias pois, caso necessárias, suas especificações serão fixadas no 
licenciamento ambiental.

1.3 - Do art. 113 - dos comentários referentes ao zoneamento industrial

No que toca, especificamente, ao zoneamento referente às atividades industriais 
desenvolvidas no Município de São José dos Campos, o Projeto de Lei apresenta a 
seguinte proposta no que diz respeito aos incisos IX, X e XI, artigo 113:

Art. 113. As Zonas de Uso na área urbana do Município seguem a classificação abaixo;

(...)

Identificador: 360039003300320035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



IX - Zona de Uso Diversificado - ZUD: constitui-se de áreas destinadas à localização de 
atividades comerciais, de serviços, institucionais e industriais, que visam garantir a proteção das áreas 
circunvizinhas, admitindo-se os usos de comércio, de serviços e institucionais de baixo a alto nivel de 
impacto urbanístico e ambiental, o uso industrial de baixo a médio potencial de incomodidade e as 
atividades geradoras de ruido noturno;

X Zona de Uso Predominantemente Industrial Um - ZUPIl; compreende plantas industriais 
existentes no Município, sendo destinada à manutenção da atividade industrial, admitidas as atividades 
comerciais e de serviços complementares ao processo industrial;

XI - Zona de Uso Predominantemente Industrial Dois - ZUPI2: constitui-se de áreas 
destinadas à localização de atividades comerciais, de serviços e institucionais de baixo a alto nivel de 
impacto urbanístico e ambiental, o uso industrial de baixo a médio-alto potencial de incomodidade e as 
atividades geradoras de ruído noturno;

Conforme pode ser verificado, as alterações propostas retornam a lei de ocupação 
do solo ao “status” anterior às alterações conquistadas com a Lei Complementar 
480/2010, onde não havia no Município previsão de zona de uso estritamente 
industrial.

À época, tal situação já não era adequada, nem tampouco possível, na medida em 
que o Munícipio de São José dos Campos deve ter zoneamento adequado às 
atividades que detém em seu território. Além disso, o Município deve atender às 
diretivas das normas gerais disciplinadoras da matéria.

Ademais, a Lei Federal n° 6.803, de 02 de julho de 1980, que “dispõe sobre as 
diretrizes básicas para o zoneamento industrial nas áreas críticas de poluição e dá 
outras providências”, dispõe que as zonas destinadas à instalação de indústrias, em 
áreas críticas de poluição, deverão ser classificadas nas categorias: a) zonas de 
uso estritamente industrial; b) zonas de uso predominantemente industrial; c) zonas 
de uso diversificado (art. Io, § Io).

Quanto às zonas de uso estritamente industrial, a Lei Federal n° 6803/1980, dispõe 
da seguinte forma conforme o seu art. 2o:

Art . 2o As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, preferencialmente, â localização de 
estabelecimentos industriais cujos resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruídos, vibrações, 
emanações e radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, 
mesmo depois da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de efluentes, nos 
termos da legislação vigente.

No caso, as atividades desenvolvidas por empresas do grupo da Petrobras devem, 
com base na disciplina federal, estarem localizadas em zonas de uso estritamente 
industrial.

Além disso, a mencionada Lei Federal, no parágrafo 2o, do artigo 2o, dispõe ainda:

§ 2o É vedado, nas zonas de uso estritamente industrial, o estabelecimento de quaisquer atividades 
não essenciais às suas funções básicas, ou capazes de sofrer efeitos danosos em decorrência 
dessas funções.

Em face disso, os Municipios devem observar a disciplina estabelecida em norma 
geral de modo a garantir que as atividades da REVAP e seu entorno de segurança
esteiam dentro de Zl.

Identificador: 360039003300320035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



Outrossim, a mencionada norma federal estabelece que cabe aos Estados fixar as 
áreas de zoneamento industrial nos Estados. Art . 10. Caberá aos Governos Estaduais, 
observado o disposto nesta Lei e em outras normas legais em vigor:

I - aprovar a delimitação, a classificação e a implantação de zonas de uso estritamente 
industrial e predominantemente industrial;

Nesse sentido, a Lei Estadual 5597, de 06 de fevereiro de 1987, em seu artigo 2o, 
estabelece que:

Artigo 2o - As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, sem 
prejuízo da instalação de estabelecimentos industriais de menor 
potencial poluidor, à localização daqueles cujos residuos sólidos, 
líquidos e gasosos, ruidos, vibrações e radiações possam causar à 
saúde, ao bem-estar e à segurança das populações, mesmo depois 
da aplicação de métodos adequados de controle e tratamento de 
efluentes, nos termos da legislação vigente.

§ Io - As zonas a que se refere este artigo deverão:

1 - situar-se em áreas que apresentem elevada capacidade de 
assimilação de efluentes, tendo em vista a proteção ambiental, 
respeitadas quaisquer restrições legais ao uso e ocupação do solo, 
especialmente quanto à proteção de recursos hídricos.

2 - localizar-se em áreas que favoreçam a instalação de 
infra-estrutura e serviços básicos necessários ao seu funcionamento 
e segurança.

3 - manter em seu contorno áreas verdes de isolamento "non 
aedificandi", em dimensões suficientes para proteger as áreas 
circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e acidentes.

§ 2o - Nas zonas estritamente industriais só poderão ser instaladas 
indústrias, vias de acesso, áreas reservadas a tubulações e cabos 
demais meios essenciais ao funcionamento das indústrias, não 
sendo permitido qualquer outro uso ou atividade e devendo haver 
entre as edificações e os limites da propriedade uma área minima 
"non aedificandi" com vistas a evitar a excessiva concentração de 
poluentes.

Desse modo, o Municipio deve atender a disciplina das normas de zoneamento 
industrial e garantir que a REVAP e seu entorno de segurança estejam na área de 
zoneamento adequado que é ZEI Artigo 1° - No âmbito do Estado de São Paulo, exceto na 
Região Metropolitana da Grande São Paulo, as zonas destinadas â instalação de indústrias serão 
definidas em esquema de zoneamento urbano, estabelecido em lei municipal, que compatibilize as 
atividades industriais com a proteção ambiental, observadas as disposições desta lei:
§ Io - As zonas de que trata este artigo serão classificadas nas seguintes categorias:
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1 - zonas de uso estritamente industrial do tipo I (ZEI-I);
(nomenclatura utilizada pela lei estadual), ou Zl (nomenclatura para zona de uso 

estritamente industrial prevista na Lei Municipal).

Veja-se, que quando muito pelas definições propostas, a área de entorno da 
Refinaria deveria ser de uso predominantemente industrial ZUPI e a área da 
Refinaria em Zl.

I.4 - Do art. 114 - dos corredores de uso

No mapa de zoneamento do Projeto de Lei Complementar, consta a previsão de um 
corredor de uso identificado por CR4 á oeste da REVAP. No caso, a definição do 
Corredor Quatro - CR4, consta no inciso IV, do art. 114 do referido projeto, e é 
destinado ao uso comercial de serviços de grande porte. Veja-se:

Art. 114. Os Corredores de Uso, relacionados nos Anexos VI - Parâmetros de uso e 
ocupação e VII - Mapa de zoneamento, ambos parte integrante desta Lei Complementar, são destinados à 
diversificação de usos de forma compativel com a vizinhança e à flexibilização da implantação de L
atividades como apoio as zonas de uso, e obedecem a classificação relacionada abaixo.

IV - Corredor Quatro - CR4: corredor destinado ao uso comercial e de serviços de grande 
porte, mediante o uso de parâmetros de ocupação específicos visando garantir a fluidez da via, sendo 
destinado ao uso comercial, de serviço e institucional com baixo e médio nivel de impacto ambiental, às 
atividade geradoras de ruído noturno e à atividade industrial de baixo potencial de incomodidade;

Os corredores de Uso previstos para diversificação de uso, evidentemente, devem 
respeitar as áreas de uso estritamente industrial, no que concerne, inclusive, a 
garantia da segurança do seu entorno como previsto na legislação federal e 
estadual.

Conforme consta da Lei Federal n 6.803/1980, no inciso III, do §1°, do art. 2o, no 
contorno das zonas de uso estritamente industrial, devem existir anéis verdes 
de isolamento para a proteção das áreas circunvizinhas. Veja-se:

Art. 2o As zonas de uso estritamente industrial destinam-se, 
preferencialmente, á localização de estabelecimentos industriais cujos 
resíduos sólidos, líquidos e gasosos, ruidos, vibrações, emanações e 
radiações possam causar perigo à saúde, ao bem-estar e à segurança das 
populações, mesmo depois da aplicação de métodos adequados de 
controle e tratamento de efluentes, nos termos da legislação vigente.
§ Io As zonas a que se refere este artigo deverão:
(...)
III - manter, em seu contorno, anéis verdes de isolamento capazes de 
proteger as zonas circunvizinhas contra possíveis efeitos residuais e 
acidentes;

Portanto, considerando que deve ser mantida a classificação estabelecida na Lei
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Complementar n° 428, de 09 de agosto de 2010 (com as alterações da Lei Complementar 
n° 518/2013), no que diz respeito à localização da REVAP (Zl) e do seu entorno, não é o 
caso de se estabelecer um Corredor Quatro (CR4), considerando a sua atual redação 
contida no Projeto de Lei, no limite oeste da refinaria por ser incompatível com zona de uso 
estritamente industrial.

Assim, é o caso de alterar a definição do corredor de uso quatro (CR4), de modo que se 
compatibilize com o zoneamento da área da REVAP - que no caso é Zl, cujo grau de risco 
ambiental é médio-alto - e do seu entorno.

Nesse sentido, é o caso de a alteração na redação do CR4 prever a característica de 
“atividade industrial de médio-alto potencial de incomodidade".

1.5 - Do art. 200 - da dispensa de análise de localização

No que diz respeito à dispensa de análise de localização, segue o que dispõe o art. 
200, do Projeto de Lei Complementar:

Art. 200. Fica dispensada a análise de localização nas zonas de usos ZUD, ZÜPIl e ZUPI2.

A referida dispensa deve ser prevista, igualmente, para zona de uso estritamente 
industrial que deve retornar ao texto legal em análise.

1.6 - Do art. 251 - da realização de audiência no licenciamento estadual ou 
federal

No que concerne ao licenciamento ambiental, a disciplina proposta no Projeto de 
Lei Complementar se encontra nos limites da ordem jurídica, aduzindo que o 
licenciamento ficará no âmbito de atribuição dos órgãos competentes, conforme 
dispõe o art. 250;

Art. 250. A implantação de atividade ou obra causadora de risco ambiental significativo 
fica sujeita à comprovação da obtenção de todas as iicenças exigidas em normas especificas e aprovadas 
pelos órgãos licenciadores competentes.

No art. 251, por sua vez, consta que, no âmbito do licenciamento ambiental, o 
Município realizará audiência pública nos casos em que a atividade for considerada 
modificadora de meio ambiente. Veja-se;
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Alt. 251. Será realizada audiência pública no Município nos casos em que a atividade 
também for considerada modificadora de meio ambiente, ou seja, estiver sujeita à elaboração do Estudo 
de Impacto Ambiental - EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, nos termos da Lei 
Orgânica do Município e da legislação ambiental vigente.

§ 1« Compete aos órgãos ambientais licenciadores, no âmbito de sua competência, a 
exigência e análise ou dispensa dos estudos citados no "caput" deste artigo.

§ 22 No caso da necessidade de elaboração do Estudo de Análise de Riscos - EAR, este 
deverá ser apresentado na audiência pública referida no "caput" deste artigo.

Considerando que a condução dos licenciamentos estadual e federal é de 
titularidade de seus órgãos competentes e não de órgão municipal, sugere a 
Petrobras que seja alterado o artigo 251 no sentido que, nos licenciamentos de 
competência federal e estadual, solicitará o Município, junto ao específico órgão 
licenciador, a realização da referida audiência.

I.7 - Do art. 252 - da compensação ambiental

No que toca à compensação ambiental a previsão contida no artigo 252, essa não 
deve ser mantida, pois, não pode o Município alterar a disciplina acerca do destino dos 
recursos da compensação ambiental, nos moldes previstos no art. 33, do Decreto n°. 4.340, 
de 22 de agosto de 2002, de modo que não há como manter-se a redação do seguinte 
dispositivo:

Art. 252. Quando da implantação e operação no território municipal de um 
empreendimento ou atividade sujeito á elaboração de EIA/RIMA, deverão ser previstas medidas 
compensatórias em valores monetários equivalentes ao grau de impacto ambiental negativo causado no 
Município, conforme estabelece o art. 36 da Lei Federal n. 9.985, de 18 de julho de 2.000, regulamentado 
pelo Decreto Federal n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, ou outra norma que venha a substituí-la, de 
forma que os recursos sejam aplicados na implantação e melhorias de unidades de conservação no 
município, em especial aquelas indicadas no Anexo XIV - Unidades de Conservação, da Lei Complementar 
n. 612, de 2018, objetivando:

I ■ regularização fundiária e demarcação de terras;

II - desapropriação de áreas particulares;

III- elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo;

IV- recomposição e conservação do ecossistema e sua biodiversidade:

V - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e 
proteção da unidade, compreendendo sua área de amortecimento;

VI - desenvolvimento de estudos, pesquisas, diagnósticos, levantamentos, planos, programas 
e projetos necessários à criação de nova unidade de conservação ou necessários para o manejo de unidade 
de conservação existente e sua área de amortecimento;

VII - implantação de programas de educação ambiental;

VIII - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável, quando 
couber, dos recursos naturais da unidade afetada.
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Além da necessária alteração da redação do art. 252 do Projeto de Lei Complementar, há 
também a necessidade de alteração o art. 253, conforme comentários a seguir.

1.8 - Do inciso II, do art. 253 - dos fundos referentes à compensação ambiental

O art. 253, 
redação:

caput, e inciso II do Projeto de Lei Complementar possuem a seguinte

Alt. 2S3. As medidas compensatórias a que se refere o art. 2S2 desta Lei Complementar, 
devem atender aos seguintes critérios:

(...)
II - os valores monetários provenientes das medidas compensatórias serão creditados pelo 

empreendedor na conta do Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FUMCAM, criado pela Lei n.
4.618, de 12 de setembro de 1994 ou norma que a substitua, mediante a proposta de compensação 
ambiental a ser aplicada obrigatoriamente na finalidade e atividade estabelecida na medida compensatória.

No que concerne aos fundos para os quais serão destinados os pagamentos da 
compensação ambiental, é necessário observar que a Lei Federal n.° 13.668, de 28 
de maio de 2018 (que alterou a Lei n° 11.516/07) tem caráter de norma geral, de 
modo que os fundos estaduais e municipais deveriam observar a mesma 
sistemática definida na norma federal, qual seja, a utilização de fundo privado 
administrado por instituição financeira oficial.

Desse modo, cabe aqui sugerir que a redação do artigo 253, inciso II, do Projeto de 
Lei Complementar, seja ajustado para que a aplicação de recursos da 
compensação ambiental observe a sistemática estabelecida na Lei Federal n.°
13.668/2018 Art. Io A Lei n° 11.516, de 28 de agosto de 2007 
seguintes arts. 14-A, 14-B e 14-C:

passa a vigorar acrescida dos

“Art. 14-A . Fica o Instituto Chico Mendes autorizado a selecionar instituição financeira oficial, 
dispensada a licitação, para criar e administrar fundo privado a ser integralizado com recursos 
oriundos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, 
destinados às unidades de conservação instituídas pela União.

§ Io A instituição financeira oficial de que trata o caput deste artigo será responsável pela 
execução, direta ou indireta, e pela gestão centralizada dos recursos de compensação ambiental 
destinados às unidades de conservação instituídas pela União e poderá, para a execução indireta, 
firmar contrato com instituições financeiras oficiais regionais.

§ 2o O depósito integral do valor fixado pelo órgão licenciador desonera o empreendedor das 
obrigações relacionadas à compensação ambiental.

§ 3o A instituição financeira oficial de que trata o caput deste artigo fica autorizada a promover as 
desapropriações dos imóveis privados indicados pelo Instituto Chico Mendes que estejam inseridos 
na unidade de conservação destinatária dos recursos de compensação ambiental.

§ 4o O regulamento e o regimento interno do fundo observarão os critérios, as políticas e as 
diretrizes definidas em ato do Instituto Chico Mendes

§ 5° A autorização prevista no caput deste artigo estende-se aos órgãos executores do 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.”, com o permissivo trazido 
pelo parágrafo 5o da atual redação do art. 14-A, da Lei n° 11.516/07.

Feitas essas considerações, espera a PETROBRAS que as suas sugestões sejam 
incorporadas ao texto da lei complementar, evitando-se que essa já surja eivada de
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vícios de inconstitucionalidade e ilegalidade, preservando-se, dessa forma, nâo só a 
qualidade da lei, mas também todos os valores que o Municipio tenciona por meio 
dela alcançar e p|-oteger.

Atenciosam

Fernando T 
Gerente Gera

astilhoíu de 
da UO REVAP

l^ão há anexo(s)

r •'•W« • Vanessa Nogueira Malaquias - PrestServ/BRA/Petrobras 
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de Planejamento Urbano, Obras e Transportes; Câmara 
Municipal de São José dos Campos/SP; Ilustríssimo Senhor 
Marcelo Pereira Manara; Secretário Municipal de Urbanismo e 
Sustentabilidade; Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos/SP; Endereço; Rua José de Alencar, 123, 6o andar- 
Vila Santa Luzia; São José dos Campos/SP - CEP 12.209-904
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