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ADM – 176 /2021 – 21/12/2021 

BOLETIM INFORMATIVO 
031/2021 

 

A CETESB INSTITUIU OS PROCEDIMENTOS PARA O PARCELAMENTO DO 
PREÇO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 
Os procedimentos para o parcelamento do preço de renovação de licença de operação foram 

instituídos pela CETESB através da Decisão de Diretoria (DD) Nº 130/2021/P, de 15 de dezembro 

de 2021. 

Destacamos que o parcelamento é previsto APENAS para Renovação de Licença de Operação, 

NÃO SE APLICA a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação de novos 

empreendimentos ou novas ampliações de áreas de atividade ou novos equipamentos em área 

licenciada. 

A solicitação de parcelamento será feita no ato da solicitação da renovação da licença no portal 

de licenciamento ambiental (PLA) 

https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/pla/  

CONDIÇÕES PARA A CONCESSÃO DO PARCELAMENTO 

1) Efetuar o requerimento para Renovação da Licença de Operação no Portal de Licenciamento 

Ambiental – PLA, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias contados da data de 

expiração do prazo de validade da Licença de Operação vigente.  No caso em que o requerimento 

envolver a renovação de mais uma de licença de operação todas devem atender a esse critério 

2) Parcelamento máximo em 3 (três) parcelas iguais e sucessivas, de modo que a quitação da 

última ocorra antes do término da vigência da Licença de Operação. 

3) O valor das parcelas não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais); 

4) Inexistência de pendências financeiras junto à CETESB; e 

5) Preço de análise calculados segundo o Decreto n.º 62.973/2017 ou o Decreto n.º 64.512/2019. 

DEPARTAMENTO AMBIENTAL 

 

http://www.simespi.com.br/
mailto:adm@simespi.com.br
https://portalambiental.cetesb.sp.gov.br/pla/welcome.do;jsessionid=1989533A2191FF45409EF5A26577%206F95?ocurredException=null&timeException=null
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Os 3 boletos serão encaminhados ao interessado por meio de abertura de Comunique-se no 

processo digital. 

Serão abertos 3 comunique-se, um para cada boleto, para que o interessado envie os respectivos 

comprovantes de pagamento de cada uma das parcelas. 

 

EM CASO DE NÃO PAGAMENTO DAS PARCELAS 

O não pagamento da 2ª ou da 3ª parcela ensejará no arquivamento da solicitação e notificação 

do interessado para reiniciar todo o procedimento para a solicitação de renovação da Licença de 

Operação, sem direito ao ressarcimento das parcelas pagas, sujeitando-o às sanções legais 

cabíveis, pelo decurso do prazo de vencimento da licença de operação vigente. 

 

Fonte: https://cetesb.sp.gov.br/licenciamentoambiental/wp-

content/uploads/sites/32/2021/12/Parcelamento-de-Licenca-de-Operacao-web.pdf  

 

A equipe da DSK Consultoria Ambiental, empresa consultora do SIMESPI para assuntos de Meio 

Ambiente e Resíduos se coloca à disposição das empresas associadas para os esclarecimentos 

que se fizerem necessários pelo e-mail contato@dskambiental.com.br ou agendamento através 

do SIMESPI no telefone (19) 3417-8600. 

 

Departamento Ambiental do SIMESPI  

DSK Consultoria Ambiental    

Tatiana Koroiva  

Sanitarista Ambiental 
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