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 Circular nº 386/2021_CNM_BSB  Brasília, 22 de dezembro de 2021.  

A Sua Excelência o Excelentíssimo Presidente da República 

Jair Bolsonaro 

Palácio do Planalto 

Brasília/DF  

  
Assunto: Pedido de sanção na íntegra do PL 2510/2020 (APPs em Áreas Urbanas). 

  
Excelentíssimo Presidente, 

  

1. Ao cumprimentá-lo(a), a Confederação Nacional de Municípios (CNM) dirige-se a Vossa 

Excelência para solicitar a sanção na íntegra do Projeto de Lei (PL) 2510/2019, que regulamenta 

as áreas de preservação permanente hídricas em áreas urbanas. 

2. Atualmente, o Código Florestal fixa faixas marginais que variam de 30 a 500 metros conforme 

a largura dos rios, considerando-as áreas de preservação permanente (APP). O texto aprovado 

pelo Congresso propõe uma definição específica no Código Florestal para áreas urbanas. Nestas 

situações de enquadramento de área urbana consolidada, caberá ao ente municipal, por meio das 

legislações urbanísticas, por exemplo, Planos Diretores ou legislações de uso e ocupação do solo 

urbano, a competência para regulamentar a metragem das faixas marginais e não-edificáveis. 

Sendo necessário ouvir os Conselhos Estaduais e Municipais de Meio Ambiente. 

3. Vale destacar que a definição de área urbana consolidada para fins de metragem de faixas 

marginais e não edificáveis em cursos d’água não está prevista atualmente na legislação de 

parcelamento e ocupação do Solo (Lei 6.766/1979) e no Código Florestal (Lei 12.651/12). A CNM 

entende que o avanço nesta definição pode minimizar conflitos e orientar a gestão local no tema. 

As normas deverão ainda observar critérios ambientais como a não ocupação de áreas de risco 

de desastres, bem como as diretrizes dos planos de recursos hídricos, bacia, drenagem e 

saneamento básico, se existir. Além disso, o texto traz a previsão de que as atividades ou 

empreendimentos a serem instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem 

observar casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental. 

4. A proposta também disciplina os imóveis já existentes em áreas urbanas e estabelece o 

marco temporal dia 28 de abril de 2021 para a continuidade dessa ocupação, se os proprietários 

cumprirem exigência de compensação ambiental determinada pelo órgão municipal competente. 

Nos casos de utilidade pública ou de interesse social, a compensação ambiental poderá ser feita 

de forma coletiva.  

5. Certos de contar com o acolhimento da presente solicitação, a CNM coloca-se à disposição 

pelo telefone: (61) 2101-6073 ou pelo e-mail: assessoriaparlamentar@cnm.org.br. 

Atenciosamente,  

  
 

 

 

 

 Paulo Ziulkoski 

Presidente da CNM  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


