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RESUMO DA REUNIÃO  
 
1. APROVAÇÃO DA ATA DA 34ª REUNIÃO DA CCA 
 
Ata da 34ª Reunião da CCA aprovada. 
   
2. INFORMES 
 

2.1.  Resolução SMA – 48, de 24 de julho de 2008 
    
Alterou a composição da Câmara de compensação Ambiental em decorrência da 

publicação do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008. A Resolução, portanto, adaptou a 
Câmara à nova organização institucional da Secretaria do Meio Ambiente.  

Além disso, tivemos outras duas alterações, a saber:  
 

• a Presidência da Fundação Florestal passou a fazer parte da CCA, tendo sido 
indicados o Professor Paulo Nogueira-Neto e Maria Cristina Heilig (suplente);  

 
• a representação do CONSEMA passa a ter direito a voto. 

 
2.2. PETROBRÁS: Execução dos TCCAs firmados 
 

Fernanda Bandeira de Mello informou que depois de uma longa negociação com a 
Petrobrás, que envolveu a Consultoria Jurídica da Pasta, a empresa concordou com as regras 
estabelecidas pela Secretaria do Meio Ambiente no que diz respeito à execução dos TCCAs 
firmados, a saber: a Petrobrás, da mesma forma que todos os outros empreendedores, deverá 
executar as ações e não apenas pagar a compensação ambiental. 

Como foi sustentado no PARECER C.J. Nº 356/08, que rebateu os argumentos de não 
execução das ações sustentados pela PETROBRÁS, “os valores a serem utilizados pelo 
empreendedor devem ter como parâmetro o valor do dano efetivamente causado e a utilização 
deste valor tem como finalidade reparar, no sentido genérico desta expressão, os danos 
oriundos do empreendimento que está em processo de licenciamento. O caráter 
indenizatório da compensação ambiental autoriza o poder público a exigir que o próprio 
empreendedor se responsabilize pela recuperação do meio ambiente, aplicando e 
executando tais recursos. (grifo nosso). Cabe ao poder público: definir o valor da 
compensação, indicar as maneiras de sua utilização, bem como gerenciar a aplicação correta 
dos recursos. Em nenhum momento a legislação se refere a pagamento”. 
 
 

2.3. Termo do Compromisso de Compensação Ambiental-TCCA – Aterro Sanitário e 
Industrial – Prefeitura de Franca/Processo SMA nº 13.558/01   

 
- Compensação ambiental: R$ 7.135,00; 
- Percentual: 0,5% 
- Unidade de Conservação beneficiária: Parque Estadual Furnas do Bom 

Jesus 

 2



 

 

CÂMARA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL
35ª Reunião - 19 de agosto de 2008 

 
 

Maria Cristina Heilig, da Fundação Florestal-FF, informou que foi identificada mais uma 
compensação ambiental firmada pela SMA. Esta compensação ambiental não passou pela 
Câmara de Compensação Ambiental. Apesar de a assinatura do TCCA ser de 6 de abril de 
2004 e a instalação da CCA de 26 de abril de 2004, seria necessário, ainda assim, comunicar à 
CCA o andamento e a conclusão da aplicação desses recursos.   
 
3. PARECER C. J. 690/08, de 14 de julho de 2008  

 
ASSUNTO: Ação Direta de Inconstitucionalidade relativa ao Art. 36 e §§ 1º, 2º e 3º da 
Lei Federal nº 9.985/2000, movida pela Confederação Nacional da Indústria-CNI. 
Aplicação da Decisão do STF para os novos licenciamentos. 

        
O PARECER C.J. Nº 690/08 foi elaborado como resposta à consulta feita pela 

Secretaria Executiva da CCA, nestes termos: “Em virtude da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade movida pela Confederação Nacional da Indústria – CNI, que solicita a 
declaração de ‘inconstitucionalidade do artigo 36 e de seus parágrafos da Lei 9.985/00’, 
julgada pelo Supremo Tribunal Federal, em 9 de abril de 2008, ‘parcialmente procedente’, 
solicitamos a Vossa Senhoria a necessidade a necessária orientação de como proceder para 
estabelecer os percentuais de compensação ambiental dos empreendimentos em processo de 
licenciamento a partir da entrada em vigor das novas regras estabelecidas pelo STF”. 
 A manifestação da C.J. por meio do referido parecer foi a seguinte: 
 

• Empreendimentos de significativo impacto ambiental que ainda não obtiveram 
qualquer licença ambiental 

 
“Em relação a este tema não temos qualquer dúvida: os órgãos ambientais 
devem seguir plenamente a referida decisão judicial. (...) Nestes termos, deve 
a administração pública, com a máxima urgência, providenciar a definição dos 
instrumentos para a fixação exata dos critérios para a quantificação da 
compensação ambiental, aplicando tais critérios aos requerimentos de 
licenciamento que tenham significativo impacto ambiental e que ainda não 
foram definidos pela administração. Deve ser lembrado que não será mais 
possível a fixação de um piso mínimo na fixação do valor da compensação, 
que sempre deve ter como fundamento o real potencial de dano do 
empreendimento.”  (grifo nosso) 
 

• Empreendimentos de significativo impacto ambiental que já obtiveram licença 
ambiental prévia 

 
“Em relação a tais empreendimentos, considerando que os mesmos não 
podem ter sua análise paralisada por tempo indefinido, a recomendação é que 
seja firmado Termo Aditivo ao TCCA - Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental, no momento anterior à emissão da LI, com o 
seguinte teor: 
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r

O empreendedor deposita em conta vinculada a quantia de R$ .... (valor 
por extenso em reais), equivalente a ....,.....% do valor do 
empreendimento, na forma da Lei Federal nº 9.985/00 e Decreto Federal 
nº 4.340/02 e declara estar ciente de que a questão do critério para a 
definição do valor da compensação ambiental está sub judice perante o 
Supremo Tribunal Federal na ADIn nº 3378, bem como que o depósito é 
feito provisoriamente, enquanto se aguarda a decisão final da citada ação 
judicial, podendo tal valor ser revisto na fo ma do que ficar naquela sede 
decidido.”  

 
• Empreendimentos que firmaram TCCAs antes da publicação da ADIn nº 3378 

 
“A questão central em discussão nos Embargos de Declaração propostos junto 
ao STF diz respeito aos efeitos retroativos, ou não, da decisão que declarou a 
inconstitucionalidade de parte do art. 36 da Lei Federal 9.985/00.” 
 
O Secretário Executivo da CCA informou que nos termos do Parecer C.J. 690/08 todas 

as destinações feitas na 34ª Reunião deverão ser revistas de acordo com a determinação do 
STF. 

Maria Cristina Heilig apresentou à Câmara a relação de todos os empreendimentos que 
já passaram pela CCA e sua situação perante a decisão do STF.  
 
4. INÍCIO DA ANÁLISE DOS PROCESSOS 
 

4.1. Ampliação do Aeroporto Internacional de São Paulo – Governador André        
Franco Montoro. INFRAERO-Empresa Brasileira de Infra-estrutura 
Aeroportuária. Processo SMA nº 13.536/2002 

 
- Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 980.000.000,00; 
 
- Compensação ambiental: R$ 4.900.000,00; 

 
- Percentual: 0,5%. 

 
Na 34ª Reunião a CCA deliberou como segue: 
 

DELIBERAÇÃO: A CCA resolveu adiar a destinação desses recursos para a próxima 
reunião com vistas à realização de vistoria no Sítio da Candinha e outros locais da região e do 
município de Guarulhos pela Comissão da CCA encarregada de averiguar as indicações das 
prefeituras para destinação de recursos de compensação ambiental. A Comissão da CCA 
deverá verificar a possibilidade da criação de uma UC de Proteção Integral no local (Sítio da  
Candinha) que possa receber recursos de compensação ambiental desse empreendimento.
 
 A Comissão da CCA encarregada de verificar a possibilidade da criação de UC de 
Proteção Integral no local, formada por Dácio Roberto Matheus e Maria Teresa de Almeida 
Prado, apresentou à CCA a Nota Técnica sobre a proposta de Unidade de Conservação 
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para a proteção do chamado “Sítio da Candinha”, formulada pela Prefeitura Municipal 
de Guarulhos, manifestando-se nos seguintes termos: 

 
“Em conclusão, entendemos que a proposta de criação do Parque Natural 
Municipal Sítio da Candinha deva ser apoiada desde que ampliados os limites de 
modo a proteger as matas melhor conservadas contíguas ao P.E. da Cantareira 
e os maciços em regeneração no entorno do polígono originalmente proposto 
pois estas áreas integram o corredor de ligação entre a Cantareira e a APA 
Paraíba do Sul, em região prioritária para a conservação da biodiversidade 
(Diretrizes para a Conservação da Biodiversidade Paulista).  
 Entendemos, ainda, ser importante que no desenvolvimento da nova 
proposta, a PM considere as limitações à visitação de grande público da área 
inicialmente selecionada e estude condicionantes para a ampliação de área de 
uso intensivo, além dos demais parâmetros do estudo de viabilidade da UC. 
 A Secretaria do Meio Ambiente de Guarulhos manifestou sua intenção de 
reformular sua proposta considerando nossas ponderações e voltar a 
encaminhar seu pleito pelos recursos para a implantação do parque à CCA, em 
momento oportuno.” 

  
 Até a presente data a Prefeitura de Guarulhos ainda não encaminhou à CCA a nova 
proposta de criação do Parque Natural Municipal Sítio da Candinha. 
 
5. CONCLUSÃO DE ANÁLISE DE PROCESSOS 

 
5.1.Furnas Centrais Elétricas S.A./Implantação de linha de transmissão 345 KV 

Tijuco Preto-Itapeti-Nordeste. Processo SMA nº 13.645/2007 
 

- Custo estimado de implantação do empreendimento: R$ 75.500.000,00; 
 
- Compensação ambiental: R$ 400.150,00; 

 
- Percentual: 0,53%. 

 
Na 34ª Reunião a CCA deliberou nos seguintes termos: 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar os recursos conforme tabela abaixo. As 
atividades, os valores para cada Unidade de Conservação e respectivos Planos de Trabalho  
deverão ser apresentados à CCA.

 
Unidade de Conservação Destinação Valor (R$) 

Estação Ecológica de Itapeti A ser definida A serem definidos 
Parque Natural Municipal 

da Serra do Itapeti 
(Prefeitura de Mogi das 

Cruzes) 

A ser definida A serem definidos 

APA Várzea do Rio Tietê A ser definida A serem definidos 
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A Câmara de Compensação Ambiental deliberou como segue: 

 
DELIBERAÇÃO: 
 

- Rever a Deliberação da 34ª Reunião, não mais destinando recursos para Estação 
Ecológica de Itapeti; 

 
- Destinar os recursos conforme tabela abaixo, devendo os Planos de Trabalho 

serem apresentados à CCA: 
 
 

Unidade de Conservação Destinação Valor (R$) 
Parque Natural Municipal da 

Serra do Itapeti 
Prefeitura de Mogi das Cruzes 

A ser definida 200.075,00 

APA Várzea do Rio Tietê A ser definida 200.075,00 
 

5.2. ECOURBIS AMBIENTAL S/A. Central de Tratamento de Resíduos Leste. 
(Processo SMA nº 13.627/2007) 

  
- Custo estimado da implantação do empreendimento: R$ 400.292.183,00; 
 
- Compensação ambiental: R$ 2.001.460,92; 

 
- Percentual: 0,5%.  

 
Na 31ª Reunião, realizada em 17/12/2007, a CCA deliberou como segue: 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou adiar a destinação dos recursos dessa compensação 
ambiental para a próxima reunião para que se possa avaliar as possibilidades de aplicação na 
região. O Estudo ficou a cargo do Instituto de Botânica-Ibt. 
 
 Na 32ª Reunião, realizada em 6/3/2007, Dácio Matheus, do Instituto de Botânica-Ibt, 
esclareceu que de acordo com os estudos realizados pelo Ibt não há na região qualquer outra 
Unidade de Conservação que possa receber os recursos. Tendo em vista os esclarecimentos 
prestados e também o fato de que o licenciamento está suspenso por ordem judicial, a CCA 
deliberou como segue: 
 
DELIBERAÇÃO:  
 

- Justificar a destinação de 0,5% de compensação ambiental definida pelo DAIA; 
 
- Verificar a possibilidade de destinar esses recursos para Unidades de Conservação 

inseridas na Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo. 
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 Na 33ª Reunião, realizada em 27/3/2008, a CCA recebeu as seguintes informações 
relativas à Deliberação da 32ª Reunião: 
 

- No que diz respeito ao primeiro item da deliberação, o Departamento de Avaliação de 
Impacto Ambiental-DAIA trouxe a fundamentação solicitada, esclarecendo que “após 
leitura e interpretação do referido documento legal (Resolução SMA nº 56, de  
27/12/2006), a equipe técnica do DAIA entende que o percentual a ser destinado para 
a compensação ambiental do empreendimento proposto é de 0,5% (valor mínimo), 
pois após a avaliação dos critérios positivos foi obtido o percentual de 0,4%, o qual é 
inferior ao valor mínimo previsto”. 

 
- Quanto ao segundo item da deliberação, o Secretário Executivo da CCA  informou 

que faria solicitação formal à Reserva da Biosfera para que fosse verificada a 
possibilidade de aplicação dos recursos nas Unidades de Conservação inseridas nessa 
região. 

 
 Com relação à destinação dos recursos de compensação ambiental do 
empreendimento, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo 
enviou à Secretaria do Meio Ambiente o Ofício nº 071/DECONT.G/SEMA.G/2008 com a 
seguinte solicitação: 
 

“(...) vimos por meio desta reiterar à V.S. a necessidade e a importância de que 
o valor dos recursos auferidos pelo cumprimento das obrigações impostas pela 
Lei 9985/00 – que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação – 
SNUC, venham a ser investidos na região do empreendimento, considerando: 
 
1. as tratativas desta pasta com o empreendedor visando o cumprimento das 

compensações acordadas na fase de solicitação de nossa anuência ao 
empreendimento; 

 
2.  que as referidas compensações contemplam a criação de uma Unidade de 

Proteção Integral pela PMSP na região, gravada hoje como ZEPAM – Zona 
Especial de Proteção Ambiental no Plano Diretor do Município, cujo 
perímetro incluirá a área das nascentes do Córrego Aricanduva de 
2.288.456 m², (...) a área contígua ao CTL de 636.634 m² e parte da área 
do Morro do Cruzeiro, além da área do Aterro São João e aquela reservada 
para o futuro CTL que no futuro estarão naturalmente incorporadas à esta 
UC”. 

 
 A CCA deliberou como segue: 
 
DELIBERAÇÃO:  
 

- Visita a campo para avaliação da biodiversidade, dando-se prioridade para a área ao 
sul do Aterro, não limitando a avaliação ao território de São Paulo; 
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- Após a avaliação da área deverá ser agendada reunião com a Prefeitura de São Paulo 

para maior detalhamento da proposta dessa destinação de recursos de compensação 
ambiental.  

 
José Amaral Wagner Neto, Diretor-Executivo da Fundação Florestal, comunicou que 

Dácio Roberto Matheus, Diretor de Operações da Fundação Florestal, não mais fará parte da 
Comissão da CCA encarregada de averiguar a qualidade ambiental das Unidades de 
Conservação apresentadas pelas prefeituras e demais interessados para receber recursos da 
compensação ambiental. O Instituto de Botância-Ibt deverá indicar o substituto. 
 
6. ANÁLISE DE PLANOS DE TRABALHO 
 

6.1. Parque Estadual Turístico do Alto do Ribeira 
 
- Equipav S/A Açúcar e Álcool. Processo SMA nº 13.627/2005; 
 
- Compensação ambiental: R$ 237.573,58; 

 
DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou aprovar o Plano de Trabalho apresentado pela Fundação 
Florestal. 
 
7. ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DE IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RECURSOS 
 

7.1. Loteamento Comercial e Residencial Portal dos Ipês/Pilar Empreendimentos 
Ltda 
 
- Custo estimado da implantação do empreendimento: R$ 3.800.260,26; 

 
- Compensação ambiental: R$ 19.001,00; 

 
- Percentual: 0,5% . 

 
Na 25ª Reunião a CCA deliberou como segue: 

 
Unidade de Conservação Gestor Atividade Valor (R$) 

APA Cajamar CPLEA Complementação de 
sinalização da APA 

5.000,00 
(% = 26,30) 

Reserva Biológica da Serra 
do Japi 

Prefeitura de 
Jundiaí 

Regularização 
fundiária 

14.001,00 
(% = 73,70) 

 
- Custo final da implantação do empreendimento: R$ 4.270.000,00; 
 
- Diferença entre o custo estimado e o custo final do empreendimento: R$ 

469.739,74; 
 

- Compensação ambiental: R$ 2.349,00 
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DELIBERAÇÃO: A CCA deliberou destinar esses recursos (R$ 2.349,00) para a APA 
Cajamar, devendo o Plano de Trabalho ser apresentado à Câmara para aprovação.
 
8. RODOANEL MÁRIO COVAS - TRECHO SUL MODIFICADO 

TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL-TCCA 
 

- Pendências DERSA-Desenvolvimento Rodoviário S/A. 
 
- PARECER CJ/SMA Nº 716/2008, de 17/7/2008 

 
Para a compreensão do problema seguem as manifestações do DAIA, DERSA e 

Consultoria Jurídica da Pasta: 
 
OFÍCIO CPRN/DAIA/828/08, de 10 de maio de 2008 
 

“Tendo em vista o não atendimento e a falta de manifestação em relação 
aos nossos ofícios CPRN/DAIA 1789/07, quanto à apresentação de informações 
atualizadas sobre o desenvolvimento das ações previstas no Termo de 
Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA firmado no âmbito de 
licenciamento ambiental da implantação do Rodoanel Mário Covas – Trecho Sul 
Modificado – Processo SMA nº 13.730/04 e 601/08; as dificuldades 
manifestadas pela Fundação Florestal para a obtenção de informações quanto à 
situação das contas vinculadas às unidades de conservação sob administração 
daquela fundação previstas no mencionado TCCA; as dificuldades transmitidas 
à Câmara de Compensação Ambiental pela Prefeitura de São Paulo em obter 
dados quanto à situação dos recursos para criação das unidades de 
conservação sob sua responsabilidade, também prevista no TCCA; e o que 
estabelece o item 3.2 da Cláusula Terceira do mencionado TCCA, notificamos V. 
Sa., com prazo de 7 (sete) dias a partir do recebimento deste, apresente os 
esclarecimentos solicitados, findos os quais iniciaremos as medidas 
administrativas para a suspensão das licenças ambientais de instalação já 
concedidas, nos termos do Artigo 19, inciso I, da Resolução CONAMA nº 
237/97.” 

 

OFÍCIO CE-PR 384/2008 (DERSA) 

 “A Dersa dispõe dos valores necessários ao cumprimento do TCCA e há 
orientação governamental e da diretoria da empresa para que todos os 
compromissos assumidos sejam honrados, exatamente nos termos 
estabelecidos; 
 Em dezembro de 2006 a Dersa iniciou o cumprimento do estabelecido no 
TCCA, depositando R$ 1.622.642,49 nas sete contas previstas; 
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 Em março de 2007, de forma inesperada houve a penhora, autorizada 
judicialmente, dos valores depositados nas contas poupança abertas na Nossa 
Caixa, inviabilizando o cumprimento do compromisso assumido; 
 Em que pese o percalço de tal penhora, é importante ressaltar que os Planos 
de Trabalho para a implantação das Unidades de Conservação foram discutidos 
e aprovados pelas Prefeituras de São Paulo e de Santo André e seus 
cronogramas de execução constam dos Convênios assinados; 
 Os trabalhos constantes dos Planos estão sendo realizados, destacando-se: 
 

- Escolha das áreas para implantação das UCs com a correspondente 
preparação do DUP; 

- Declaração de Utilidade Pública para fins de desapropriação através do 
Decreto nº 52.730, de 19 de fevereiro de 2008, complementando as áreas 
anteriormente definidas pelo Decreto nº 50.581/06; 

- Já foram desapropriadas mais de 237.000 m² de áreas, com valores pagos 
superiores R$ 2,7 milhões, que comporão as UCs; 

- Licitação dos serviços de levantamento topográfico e cadastramento 
fundiário para fins de desapropriação, já em realização com assinatura de 
contrato prevista para o mês de julho próximo; 

- Elaboração do Termo de Referência para contratação da elaboração dos 
Planos de Manejo 
 
 Atendendo a solicitação da Prefeitura de São Paulo, a UC Parque Jaceguava 
teve seu cronograma de implantação antecipado para este ano de 2008, o que 
está sendo viabilizado pela Dersa. 
 Assim, fica claro o nosso empenho e resultados obtidos no cumprimento das 
obrigações substantivas constantes do TCCA, embora haja dificuldades 
operacionais na formalização dos depósitos garantidores previstos no Termo 
assinado. 
 Em razão do exposto acima e visando a dar condições à Dersa de 
cumprimento integral ao TCCA, permitimo-nos sugerir o aditamento dos termos 
do TCCA, de modo a flexibilizar apenas a forma de cumprimento das obrigações 
sem incluir alterações  no conteúdo das obrigações, que permanecerão as 
mesmas. 
 Em resumo, a minuta ora apresentada elimina a obrigatoriedade do tipo e 
local de conta, reduz o número de contas de sete para quatro contas, mantidas 
as remunerações previstas. Propõe ainda a realização de um balanço financeiro, 
com as devidas correções e remunerações que, após aprovado, ensejará o 
depósito dos valores devidos pela Dersa, restabelecendo integralmente o 
cumprimento de nossas obrigações.” 

 
TERMO DE ADITAMENTO AO TERMO DE COMPROMISSO DE 
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL QUE CELEBRAM A DERSA E A SECRETARIA 
DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, POR SUA 
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COORDENADORIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E PROTEÇÃO DE 
RECURSOS NATURAIS (PROCESSO SMA Nº 13.730/2004) 
 

O presente termo altera a redação do Termo de Compromisso de Compensação 
Ambiental - TCCA, nas cláusulas citadas abaixo, que passam a ter a seguinte 
redação: 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA COMPROMISSÁRIA 
 
2.1. A COMPROMISSÁRIA disponibilizará, em contas específicas e vinculadas 
ao cumprimento das obrigações constantes do presente instrumento, os 
recursos correspondentes à compensação ambiental, indicados no item 1.2 da 
Cláusula Primeira, nos prazos e condições estabelecidos no item 3.1. da 
Cláusula Terceira.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 
 
3.1.1. Os depósitos deverão ser realizados em 04 (quatro) contas, específicas e 
vinculadas, a este TCCA, aberta pela COMPROMISSÁRIA, cuja movimentação 
somente poderá ser efetivada nos restritos termos dos Planos de Trabalho 
aprovados pela Prefeituras dos Municípios de São Paulo, gestora dos futuros 
Parques Naturais Municipais de Jaceguava, do Bororé, do Itaim e de Varginha; 
Prefeitura de Santo André, gestora do Parque Natural Municipal do Pedroso; 
Instituto de Botânica, gestor do Parque Estadual Fontes do Ipiranga e Instituto 
Florestal, gestor do Parque Estadual da Serra do Mar, observados os 
respectivos cronogramas físico-financeiros das instituições.   
 

3.2. Os depósitos equivalentes a 1,93% dos valores das medições mensais 
deverão ser efetuados 30 (trinta) dias após a liquidação de tais medições, 
proporcionalmente na 4 (quatro) contas, conforme definido pela Câmara de 
Compensação Ambiental – CCA e mencionado no subitem 3.1.1., e constituirão 
condicionante para a manutenção da Licença de Instalação do empreendimento 
em questão.   

3.3. O valor da compensação ambiental, enquanto não utilizado, será aplicado e 
corrigido nas contas citadas no item 3.1.1, com índice equivalente àquele 
utilizado pelo Banco Nossa Caixa S/A, sobre uma conta-poupança. 

 

CLÁUSULA NONA – DO ADITAMENTO 

9. A contar da assinatura do presente aditamento, a COMPROMISSÁRIA 
apresentará em 15 (quinze) dias, um balanço financeiro dos depósitos 
retroativos ao início das medições do empreendimento, no valor constante do 
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item, 3.2, com os devidos juros e correções monetárias, para análise da 
Comissão de Acompanhamento e Execução, referida no item 4.1. 

9.1. 30 (trinta) dias após a aprovação pela Comissão de Acompanhamento e 
Execução, referida no item 4.1, a COMPROMISSÁRIA dará início aos 
depósitos, nas respectivas contas citadas no item 3.1.1, dos valores apurados 
em 4 (quatro) parcelas sucessivas, mensais e iguais. 

Com a exclusão das cláusulas mencionadas neste instrumento, as partes 
ratificam os termos da avenca anterior, que permanece válida para todos os 
fins e efeitos de direito. 
 

PARECER CJ/SMA Nº 716/2008 
   

“4. De plano, é de se dizer que, nos termos em que foi formulado, não se 
vislumbra a possibilidade de celebração do nomeado “Termo de Aditamento” ao 
TCCA subscrito entre a pasta e o empreendedor, em 31/8/2006. 

5. Primeiramente, porque, sob o enfoque estritamente formal, o instrumento 
adequado ao caso em testilha seria a celebração de Termo de Reti-Ratificação 
ao noticiado TCCA, e não um pretenso “aditamento”. 

6. No mérito, o DAIA – Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental 
apenas concorda, de forma geral, com as justificativas apresentadas pelo 
empreendedor para a pretendida celebração do “Termo de Aditamento”, por 
este elaborada. 

7. Assim, para a correta instrução do procedimento faz-se imprescindível que o 
DAIA: 

 

a) apresente manifestação detalhada sobre cada item que se pretende alterar do 
TCCA vigente, por meio da minuta de Termo de Aditamento juntada às fls. 
31.249/31.250, levando-se em conta as justificativas ofertadas pelo 
empreendedor às fls. 31.247/31.248, especialmente no que respeita à proposta 
de redução do número de contas vinculadas a serem beneficiadas com os 
depósitos dos recursos oriundos do TCCA celebrado; 

b) após tais esclarecimentos, submeta a minuta ofertada pelo empreendedor à 
CCA – Câmara de Compensação Ambiental para a análise pertinente, juntando-
se cópia da ata constando a respectiva decisão; e 

c) por fim, elabore minuta de Termo de Reti-Ratificação do TCCA em vigor, nos 
moldes já padronizados no âmbito da Pasta. Para tanto, aliás, cabe salientar 
as correções a serem efetuados quando da elaboração do referido Termo de 
Reti-Ratificação, tendo em vista a edição do Decreto Estadual nº 53.027, de 
26/5/2008, que reorganiza a Pasta do Meio Ambiente, e que uma das 
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unidades de conservação de proteção integral estadual beneficiária de parte 
dos recursos financeiros decorrentes do TCCA, no caso o Parque Estadual da 
Serra do Mar, é, atualmente, administrada pela Fundação Florestal.” 

 

OFÍCIO DAIA/134/08, de 8/8/08 
 

 “Em atenção ao Ofício CE-PR 384/2008 referente à proposta de “Termo de 
Aditamento ao Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA”, 
firmado em 31/8/06, do Trecho Sul Modificado do Rodoanel Mário Covas 
(Processo SMA 13.730/04), temos a informar que: 

 

a) O Parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – 
SMA nº 716/2008 indica como instrumento adequado o Termo de “Reti-
Ratificação” e não “Aditamento”; 

b) A cláusula segunda em seu item 2.1 que a altera de conta poupança para 
conta específica necessita ser esclarecida, destacando-se a justificativa e/ou 
benefício de sua utilização (ex.: impossibilidade de penhora judicial); 

c) O item 3.1.1. que trata das contas específicas que receberão depósitos 
oriundos da Compensação Ambiental devem ser mantidas em número de 7 
(sete), pois a gestão de cada conta é de responsabilidade dos gestores de cada 
Unidade de Conservação já elencadas; 

d) Quanto ao prazo e percentual referente ao item 3.2, dos futuros depósitos a 
serem efetuados, não há óbices deste Departamento. Entretanto, diante do 
prazo decorrido da assinatura do TCCA, solicitamos avaliar a apresentação de 
proposta de pagamento dos recursos devidos retroativos, devidamente 
atualizados monetariamente aos 30 (trinta) dias após a realização do balanço 
referido no item f a seguir; 

e) A alteração do item 3.3. está condicionada à modalidade de conta específica 
a ser proposta pelo DERSA, conforme item b apresentado anteriormente, 
devendo obrigatoriamente remunerar mensalmente os valores depositados no 
mínimo pelo índice de correção monetária da caderneta de poupança; 

f) A inclusão da Cláusula o que trata das medições do empreendimento pela 
Compromissária deverá contemplar: a proposta de desembolso conforme item 
d, apresentado anteriormente e o cronograma com a programação das datas 
dos depósitos; 

g) Não há óbices na inclusão do item 9.1.”     
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A CCA deliberou como segue: 

 

DELIBERAÇÃO: 

a) O instrumento adequado para o caso, conforme manifestação da Consultoria 
Jurídica da Pasta, é um Termo de Reti-Ratificação e não um Termo de 
Aditamento; 

b) No que diz respeito ao item 2.1 da Cláusula Segunda, que altera a conta poupança 
para conta específica, a Dersa-Desenvolvimento Rodoviário S/A deverá justificar a 
razão dessa modificação, especialmente no que se refere à impossibilidade de 
penhora judicial; 

c) No item 3.1.1, que trata das contas específicas que receberão os depósitos oriundos 
da Compensação Ambiental, a regra estabelecida pela CCA é que deverão, para 
cada empreendimento, serem abertas tantas contas quanto forem as Unidades de 
Conservação contempladas com recursos. Essa regra foi respeitada no que diz 
respeito às Unidades de Conservação sob a responsabilidade do Instituto de 
Botânica-Ibt (Parque Estadual Fontes do Ipiranga), Fundação Florestal (Parque 
Estadual da Serra do Mar) e Prefeitura de Santo André (Parque Natural Municipal 
do Pedroso). Cabe à Prefeitura de São Paulo aceitar ou não a regra apresentada 
pela Dersa para os Parques Naturais Municipais de Jaceguava, Bororé, Itaim e 
Varginha; 

d) Os depósitos equivalentes a 1,93% dos valores das medições mensais deverão ser 
efetuados de forma proporcional nas quatro contas trinta dias após a liquidação de 
tais medições; 

e) Diante do prazo decorrido da assinatura do Termo de Compromisso de 
Compensação Ambiental-TCCA, o pagamento dos recursos retroativos devidos, 
devidamente atualizados monetariamente, deverão ser pagos imediatamente após a 
realização do balanço financeiro; 

f) O valor da compensação ambiental, quando não utilizado, deverá ser corrigido nas 
contas citadas no item 3.1.1, por índice, no mínimo, igual ao da caderneta de 
poupança.  

 

 

 

 Nada mais havendo para discutir, às 18:30 horas deu-se por encerrada a reunião. 

 

Ata elaborada por Antonio Augusto da Costa Faria, Secretário Executivo da CCA 

 

 14


	Membros da Câmara de Compensação Ambiental
	Secretaria Executiva da Câmara de Compensação Ambiental
	Participantes da Reunião
	RESUMO DA REUNIÃO
	DELIBERAÇÃO:

