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    A terceira edição da legislação anotada de 

reetruturação administrativa da Secretaria do Meio Ambiente visa 

consolidar as alterações havidas no Decreto nº 57.933, de 2 de abril 

de 2012, através dos Decreto (1) nº 58.526, de 6 de novembro de 

2012, (2) nº 58.753, de 19 de dezembro de 2012 e (3) nº 58.976, de 18 

de março de 2013. 

 

    Aproveita-se o ensejo para reafirmar as 

colocações da primeira edição, cuja íntegra segue transcrita: 

 
 “A reetruturação administrativa da Secretaria 
do Meio Ambiente, através do Decreto nº 
57.933, de 2 de abril de 2012, traz diversas 
inovações à Pasta. 
 Por isso, elementar a elaboração de um 
documento que contenha, de forma compilada, 
todas as informações básicas necessárias ao 
bom andamento da Administração, bem como 
possibilite a maior facilidade de compreensão 
das novidades. 
 Sem a intenção, obviamente, de esgotar o 
assunto, o presente trabalho busca auxiliar, 
além da estrutura técnica da indigitada 
Secretaria, nas adaptações necessárias em 
relação ao decreto citado, os operadores do 
sistema administrativo. 
 Sobremaneira, almeja-se contribuir para o 
desenvolvimento dos trabalhos da Secretaria do 
Meio Ambiente e para o engrandecimento do 
Estado. 
 Entretanto, não se pretende alcançar 
perfeição, razão pela qual a revisão dos 
colaboradores e utilizadores são bem vindas.” 

 

    O instrumento se destina a facilitar a operação 

cotidiana do profissional do Sistema Ambiental Paulista. 

 

São Paulo, 20 de março de 2013 
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DECRETO Nº 57.933, DE 2 DE ABRIL DE 2012 
 

(alterado pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 e pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013) 

 
 
 
 

Reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente e dá 
providências correlatas. 

 
 
 
 
    GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 
 
 
 
DECRETA: 
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CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR 

 
 
    Artigo 1º - A Secretaria do Meio Ambiente fica reorganizada 
nos termos deste decreto. 
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CAPÍTULO II 
DO CAMPO FUNCIONAL 

 
 
    Artigo 2º - Constituem o campo funcional da Secretaria do 
Meio Ambiente: 
 

I - de modo a atuar, no âmbito do Estado de São Paulo, como órgão seccional do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, de que trata a Lei federal nº 
6.938, de 31 de agosto de 1981, e como órgão central do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, constituído 
pela Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997: 
 

Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 
 
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação, e dá outras providências. 
 

ANEXO I 
 

Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 
 
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 
 

ANEXO II 

 
a) a coordenação do processo de formulação, aprovação, execução, 
avaliação e atualização da Política Estadual do Meio Ambiente, de que trata 
a Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997; 

 
Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997 

 
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e 
aplicação. 
 

ANEXO II 

 
b) a análise e o acompanhamento das políticas públicas setoriais que 
tenham impacto no meio ambiente; 
 
c) a elaboração de normas que regulem o licenciamento e a fiscalização 
ambiental no Estado de São Paulo, que deverão ser, obrigatoriamente, 
seguidas por todos os órgãos e entidades executores do SEAQUA, em 
especial pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, 
bem como pelas unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo; 
 
d) a aprovação dos planos, programas e orçamentos dos órgãos e entidades 
executores da Política Estadual do Meio Ambiente e a coordenação de sua 
execução; 
 
e) a articulação e a coordenação dos planos e das ações decorrentes da 
Política Estadual do Meio Ambiente com os órgãos e entidades setoriais e 
locais; 
 
f) o gerenciamento das interfaces com os estados limítrofes e com a União, 
no que concerne às políticas, aos planos e às ações ambientais; 
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g) a fiscalização ambiental, visando ao desenvolvimento sustentável do 
Estado; 
 
h) a coordenação: 

 
1. do Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, criado pelo Decreto nº 
51.453, de 29 de dezembro de 2006; 

 
Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 

 
Cria o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR e dá providências correlatas 
 

ANEXO III 

 
2. do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais, nos termos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, e do 
Decreto nº 56.571, de 22 de dezembro de 2010; 

 
Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000 

 
Define procedimentos, proibições, estabelece regras de execução e medidas de precaução a 
serem obedecidas quando do emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, e dá 
outras providências correlatas. 
 

ANEXO IV 
 

Decreto nº 56.571, de 22 de dezembro de 2010 
 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, alusivos ao emprego do 
fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, bem como ao Sistema Estadual de Prevenção 
e Combate a Incêndios Florestais, revoga o Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, e dá 
providências correlatas. 
 

ANEXO V 

 
i) a realização: 

 
1. do planejamento ambiental, organizacional e estratégico, afeto à 
execução das políticas públicas, visando adequar e integrar a atividade 
humana à proteção, recuperação e sustentabilidade dos recursos 
ambientais; 
 
2. de pesquisas científicas e tecnológicas para o estabelecimento de 
parâmetros relacionados à proteção do meio ambiente; 

 
j) a promoção de ações: 

 
1. de educação ambiental, integradas aos instrumentos de gestão, 
visando à proteção, recuperação e sustentabilidade dos recursos 
ambientais; 
 
2. de normatização, controle, fiscalização, regularização, proteção, 
conservação e recuperação dos recursos naturais; 
 
3. de fiscalização, proteção e conservação da biodiversidade; 

 
k) o monitoramento e a avaliação da eficácia dos instrumentos utilizados 
para garantir o desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo; 
 
l) a definição da política estadual de informações para a gestão ambiental e 
o acompanhamento de sua execução; 
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m) a expedição de autorizações para destinação, uso e manejo de fauna 
silvestre, bem como para o beneficiamento, o transporte e a comercialização 
de produtos e subprodutos da fauna silvestre, sem prejuízo de licenças 
ambientais legalmente exigíveis; 
 
n) a realização de ações necessárias à execução: 

 
1. da Política Estadual de Mudanças Climáticas, nos termos da Lei nº 
13.798, de 9 de novembro de 2009, e do Decreto nº 55.947, de 24 de 
junho de 2010; 
 

Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009 
 

Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC. 
 

ANEXO VI 
 

Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 
 

Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas. 
 

ANEXO VII 

 
2. da Política Estadual de Resíduos Sólidos, nos termos da Lei nº 
12.300, de 16 de março de 2006, e do Decreto nº 54.645, de 5 de 
agosto de 2009; 
 

Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006 
 

Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 
 

ANEXO VIII 
 

Decreto nº 54.645, de 5 de agosto de 2009 
 

Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 
31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976. 
 

ANEXO IX 

 
o) a administração, inclusive a manutenção e permanente atualização, do 
Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 
Utilizadoras de Recursos Ambientais – Cadastro Ambiental Estadual, 
instituído pela Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011; 

 
Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011 

 
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras 
de Recursos Ambientais, e dá providências correlatas. 
 

ANEXO X 

 
II - o cumprimento, por meio de convênio, das disposições contidas na Lei nº 
12.916, de 16 de abril de 2008, e no Decreto nº 55.373, de 28 de janeiro de 2010. 

 
Lei nº 12.916, de 16 de abril de 2008 

 
Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XI 
 

Decreto nº 55.373, 28 de janeiro de 2010 
 

Institui o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, 
autoriza a Secretaria do Meio Ambiente, representando o Estado, a celebrar convênios com os 
Municípios do Estado de São Paulo, visando à implementação do referido Programa e dá 
providências correlatas. 
 

ANEXO XII 
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Parágrafo único - Excetuam-se das funções previstas no campo funcional da 
Secretaria as atividades relativas à fauna doméstica, ressalvado o disposto no 
inciso II deste artigo. 

 
Artigo 2º - Constituem o campo funcional da Secretaria do Meio Ambiente: 
(...) 
II - o cumprimento, por meio de convênio, das disposições contidas na Lei nº 12.916, de 16 de 
abril de 2008, e no Decreto nº 55.373, de 28 de janeiro de 2010. 
(...) 
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CAPÍTULO III 
DA ESTRUTURA 

 
 

SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica 

 
    Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente tem a seguinte 
estrutura básica: 

 
I - Gabinete do Secretário; 
 
II - Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 
 
III - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
 
IV - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
 
V - Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
 
VI - Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA; 
 
VII - Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU; 
 
VIII - Instituto de Botânica - IBt; 
 
IX - Instituto Florestal - IF; 
 
X - Instituto Geológico - IG. 

 
§ 1º - A Secretaria conta, ainda, com: 

 
1. as seguintes entidades vinculadas: 

 
a) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo; 
 
b) Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
 
c) CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 

 
2. os seguintes fundos vinculados: 

 
a) Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, 
instituído pela Lei n° 11.160, de 18 de junho de 2002, regulamentada 
pelo Decreto n° 46.842, de 19 de junho de 2002, alterado pelo Decreto 
nº 48.767, de 30 de junho de 2004, e por este decreto; 
 

Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002 
 

Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, e 
dá providências correlatas. 
 

ANEXO XIII 
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Decreto nº 46.842, de 19 de junho de 2002 
 
Regulamenta a Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP. 
 

ANEXO XIV 

 
b) Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas 
Contaminadas - FEPRAC, instituído pela Lei nº 13.577, de 8 de julho 
de 2009. 
 

Lei nº 13.577, de 8 de julho de 2009 
 

Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e 
gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências correlatas. 
 

ANEXO XV 

 
§ 2º - A Coordenadoria de Parques Urbanos reporta-se ao Chefe de Gabinete. 
 
§ 3º - Os Institutos a seguir enumerados, a que se referem os incisos VIII e X 
deste artigo, são reorganizados mediante decretos específicos, adiante 
mencionados: 

 
Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica: 
(...) 
VIII - Instituto de Botânica - IBt; 
(...) 
X - Instituto Geológico – IG. 
(...) 

 
1. Instituto de Botânica, Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009, 
alterado por este decreto;  

 
Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

 
Reorganiza o Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVI 

 
2. Instituto Geológico, Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010, alterado 
por este decreto.  

 
Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 

 
Reorganiza o Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVII 

 
§ 4º - O Instituto Florestal, a que se refere o inciso IX deste artigo, mantém a 
estrutura e as atribuições definidas no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 
1978, observadas as disposições: 

 
Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica: 
(...) 
IX - Instituto Florestal - IF; 
(…) 
 

Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978 
 

Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. 
 

ANEXO XVIII 

 
1. do artigo 6º do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a 
redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.079, de 4 de março 
de 2009; 
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Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 
 
Cria o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR e dá providências correlatas 
 

ANEXO III 

 
2. do Decreto nº 56.571, de 22 de dezembro de 2010, em especial o previsto 
em seus artigos 14, inciso III, alínea “a”, e 20; 

 
Decreto nº 56.571, de 22 de dezembro de 2010 

 
Regulamenta dispositivos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, alusivos ao emprego do 
fogo em práticas agrícolas, pastoris e florestais, bem como ao Sistema Estadual de Prevenção 
e Combate a Incêndios Florestais, revoga o Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, e dá 
providências correlatas. 
 

ANEXO V 
 
Artigo 14 - São órgãos do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais: 
(...) 
III - órgãos executores: 
a) Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental - CPLA, Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA e Instituto 
Florestal,da Secretaria do Meio Ambiente; 
(...) 
 
Artigo 20 - Os trabalhos de combate a incêndios em áreas com cobertura vegetal deverão ser 
desenvolvidos pela Polícia Militar Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros e pela Coordenadoria 
Estadual de Defesa Civil, em articulação, quando couber, com a Fundação para Conservação e 
a Produção Florestal do Estado de São Paulo, o Instituto Florestal e os órgãos locais do 
Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 

 
3. deste decreto. 

 
 

SEÇÃO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica 

 
    Artigo 4º - Integram o Gabinete do Secretário: 

 
I - Chefia de Gabinete; 
 
II - Assessoria Técnica; 
 
III - Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento 
do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo; 
 
IV - Unidade de Gestão Local – UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos 
Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais; 
 
V - Câmara de Compensação Ambiental; 
 
VI - Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo; 
 
VII - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
 
VIII - Ouvidoria Ambiental; 
 
IX - Comissão de Ética; 
 
X - Conselho Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da 
Mata Atlântica no Estado de São Paulo - CGP; 
 
XI - Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga; 
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XII - Secretaria-Executiva do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas; 
 
XIII - Coordenação do Programa Município VerdeAzul. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 
 

Inciso XIII 

 
§ 1º - Integra, ainda, o Gabinete do Secretário a Consultoria Jurídica, órgão da 
Procuradoria Geral do Estado. 
 
§ 2º - A Chefia de Gabinete conta com Núcleo de Apoio Técnico-Administrativo. 
 
§ 3º - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo, a Consultoria 
Jurídica e o Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC 
reportam-se ao Chefe de Gabinete. 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“§ 3º - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo e a Consultoria Jurídica 
reportam-se ao Chefe de Gabinete.” 

 
§ 4º - A Secretaria-Executiva do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas é 
regida pelos artigos 10 e 11 do Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010. 

 
Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 

 
Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas. 
 

ANEXO VII 
 

Artigo 10 - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente o exercício da Vice-Presidência e a atuação 
como Secretaria Executiva, devendo prover o suporte administrativo, financeiro e operacional 
ao Conselho, como unidade integrante do Gabinete do Secretário. 
Parágrafo único - Caberá ao Vice-Presidente presidir o Conselho Estadual de Mudanças 
Climáticas nas ausências ou impedimentos do Presidente. 
 
Artigo 11 - A Secretaria Executiva atuará como unidade de apoio ao Conselho Estadual de 
Mudanças Climáticas, com as seguintes atribuições: 
I - desempenhar atividades administrativas; 
II - propiciar os meios necessários para o adequado funcionamento do Conselho, dando o 
encaminhamento adequado às suas deliberações e recomendações; 
III - compilar dados e informações sobre a temática de mudanças climáticas; 
IV - agendar e preparar as reuniões do Plenário; 
V - dar suporte às Comissões Temáticas. 

 
    Artigo 5º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete: 

 
I - Coordenadoria de Administração - CA; 
 
II - Departamento de Recursos Humanos; 
 
III - Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas.  

 
    Artigo 6º - A Coordenadoria de Administração tem a 
seguinte estrutura: 

 
I - Departamento de Orçamento e Finanças, com: 

 
a) Centro de Orçamento e Custos; 
 
b) Centro de Despesa; 
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c) Centro de Planejamento e Controle dos Fundos Especiais de Despesa; 
 
II - Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, com: 

 
a) Centro de Programação e Controle de Estoques; 
 
b) Centro de Compras; 
 
c) Centro de Licitações e Contratos; 
 
d) Centro de Administração Patrimonial; 

 
III - Departamento de Infraestrutura, com: 

 
a) Centro de Transportes; 
 
b) Centro de Apoio à Informática; 
 
c) Centro de Serviços Gerais; 

 
IV - Centro de Gestão de Documentos; 
 
V - Centro de Engenharia; 
 
VI - 10 (dez) Núcleos Administrativos Regionais (de I a X). 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Inciso VI 

 
    Artigo 7º - O Departamento de Recursos Humanos tem a 
seguinte estrutura: 

 
I - Centro de Gestão de Pessoal; 
 
II - Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
 
III - Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 
 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 

 
    Artigo 8º - A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais tem a seguinte estrutura: 

 
I - Departamento de Biodiversidade, com: 

 
a) Centro de Projetos Ambientais; 
 
b) Centro de Restauração Ecológica; 

 
II - Departamento de Fauna, com: 

 
a) Centro de Manejo de Fauna Silvestre; 
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b) Centro de Destinação de Fauna Silvestre; 
 
c) Centro de Fauna Silvestre em Cativeiro; 
 
d) Centro de Manejo de Fauna Doméstica; 

 
III - Departamento de Desenvolvimento Sustentável, com: 

 
a) Centro de Desenvolvimento Tecnológico; 
 
b) Centro de Programas de Uso Sustentável; 

 
IV - Centro de Informações; 
 
V - Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade, com 10 (dez) 
Núcleos Regionais de Programas e Projetos (de I a X); 
 
VI - Centro de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos de 
Biodiversidade; 
 
VII - Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Microbacias II – UGL/PDRS; 
 
VIII - Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares – 
UCPRMC; 
 
IX - Núcleo Administrativo. 

 
    Artigo 9º - A Coordenadoria de Educação Ambiental tem a 
seguinte estrutura: 

 
I - Departamento de Relações Institucionais em Educação Ambiental, com: 

 
a) Centro de Referência em Educação Ambiental; 
 
b) Centro de Integração, Articulação e Parcerias; 

 
II - Departamento de Políticas Públicas em Educação Ambiental, com: 

 
a) Centro de Projetos;  
 
b) Centro de Apoio à Formação e Mobilização; 

 
III - Departamento de Comunicação em Educação Ambiental, com: 

 
a) Centro de Produção de Mídias; 
 
b) Centro de Logística e Eventos; 
 

IV - Grupo de Projetos Especiais, com Centro de Ações Socioambientais; 
 
V - Núcleo Administrativo. 
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    Artigo 10 - A Coordenadoria de Planejamento Ambiental 
tem a seguinte estrutura: 

 
I - Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico, com: 

 
a) Centro de Políticas Públicas; 
 
b) Centro de Zoneamento Ambiental; 
 
c) Centro de Projetos; 

 
II - Departamento de Informações Ambientais, com: 

 
a) Centro de Diagnósticos Ambientais; 
 
b) Centro de Integração e Gerenciamento de Informações; 

 
III - Núcleo Administrativo. 

 
    Artigo 11 - A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem 
a seguinte estrutura: 

 
I - Departamento de Planejamento e Monitoramento, com: 

 
a) Centro de Planejamento; 
 
b) Centro de Monitoramento; 

 
II - Departamento de Fiscalização, com: 

 
a) Centro de Gestão de Autos de Infração Ambiental; 
 
b) Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São Paulo, 
com 5 (cinco) Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração 
Ambiental (de I a V); 
 
c) 9 (nove) Centros Técnicos Regionais de Fiscalização (de I a IX), cada um, 
com 1 (um) Núcleo de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração 
Ambiental;  

 
III - Centro de Informações; 
 
IV - Núcleo Administrativo. 
 
Parágrafo único - Os Centros Técnicos Regionais previstos na alínea “c”, do 
inciso II, deste artigo serão sediados em municípios não compreendidos na 
Região Metropolitana de São Paulo. 
 

Artigo 11 - A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem a seguinte estrutura: 
(...) 
II - Departamento de Fiscalização, com: 
(...) 
c) 9 (nove) Centros Técnicos Regionais de Fiscalização (de I a IX), cada um, com 1 (um) 
Núcleo de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental; 
(...) 

 



 

24 

 

    Artigo 12 - A Coordenadoria de Parques Urbanos tem a 
seguinte estrutura: 
 

I - Departamento de Atividades Socioambientais, com: 
 

a) Centro de Esporte, Lazer e Cultura; 
 
b) Centro de Integração e Comunicação Social; 

 
II - Departamento Técnico-Operacional, com 8 (oito) Centros de Gestão; 
 
III - Núcleo Administrativo. 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“Artigo 12 - A Coordenadoria de Parques Urbanos tem a seguinte estrutura: 
I - 6 (seis) Centros de Gestão dos Parques Urbanos; 
II - Núcleo Administrativo.” 

 
 

SEÇÃO III 
Das Assistências Técnicas, das Assistências Técnicas dos 

Coordenadores, dos Corpos Técnicos e das Células de Apoio 
Administrativo 

 
    Artigo 13 - As unidades a seguir relacionadas contam, cada 
uma, com: 

 
I - Assistência Técnica: 

 
a) a Chefia de Gabinete; 
 
b) o Departamento de Recursos Humanos; 

 
I-A - Assistência Técnica do Coordenador: 
 

a) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais; 
 
b) a Coordenadoria de Educação Ambiental; 
 
c) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental; 
 
d) a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 
 
e) a Coordenadoria de Parques Urbanos; 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Inciso I-A 

 
II - Assistência Técnica do Coordenador e Célula de Apoio Administrativo, a 
Coordenadoria de Administração; 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“II - Assistência Técnica do Coordenador e Célula de Apoio Administrativo: 
a) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais; 
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b) a Coordenadoria de Educação Ambiental; 
c) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental; 
d) a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 
e) a Coordenadoria de Parques Urbanos; 
f) a Coordenadoria de Administração;” 

 
III - Corpo Técnico: 

 
a) a Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo; 
 
b) da Coordenadoria de Administração: 

 
1. os Centros do Departamento de Orçamento e Finanças; 
 
2. os Centros do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos; 
 
3. os Centros do Departamento de Infraestrutura; 
 
4. o Centro de Gestão de Documentos; 
 
5. o Centro de Engenharia; 

 
c) do Departamento de Recursos Humanos: 

 
1. o Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
 
2. o Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 

 
d) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais: 

 
1. os Centros do Departamento de Biodiversidade; 
 
2. os Centros do Departamento de Desenvolvimento Sustentável; 
 
3. o Centro de Informações; 
 
4. o Centro de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos de 
Biodiversidade; 

 
e) da Coordenadoria de Educação Ambiental: 
 

1. os Centros do Departamento de Relações Institucionais em 
Educação Ambiental; 
 
2. os Centros do Departamento de Políticas Públicas em Educação 
Ambiental; 
 
3. os Centros do Departamento de Comunicação em Educação 
Ambiental; 
 
4. o Centro de Ações Socioambientais, do Grupo de Projetos 
Especiais; 

 
f) da Coordenadoria de Planejamento Ambiental: 
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1. os Centros do Departamento de Planejamento Ambiental 
Estratégico; 
 
2. os Centros do Departamento de Informações Ambientais; 

 
g) da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental: 

 
1. os Centros do Departamento de Planejamento e Monitoramento; 
 
2. o Centro de Gestão de Autos de Infração Ambiental do 
Departamento de Fiscalização; 
 
3. o Centro de Informações; 

 
h) a Coordenação do Programa Município VerdeAzul; 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 

 
Alínea “h” 

 
IV - Corpo Técnico e Célula de Apoio Administrativo: 

 
a) a Assessoria Técnica; 
 
b) a Ouvidoria Ambiental; 
 
c) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais: 

 
1. os Centros do Departamento de Fauna; 
 
2. o Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade; 

 
d) da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental: 

 
1. o Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São 
Paulo; 
 
2. os Centros Técnicos Regionais de Fiscalização; 

 
e) da Coordenadoria de Parques Urbanos: 
 

1. os Centros do Departamento de Atividades Socioambientais; 
 
2. os Centros do Departamento Técnico-Operacional; 

 
Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“e) da Coordenadoria de Parques Urbanos, os Centros de Gestão dos Parques Urbanos;” 

 
V - Célula de Apoio Administrativo: 
 

a) os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de 
Administração; 
 
b) os Núcleos Regionais de Programas e Projetos, do Centro Técnico de 
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Programas e Projetos de Biodiversidade. 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“V - Célula de Apoio Administrativo, os Núcleos Regionais de Programas e Projetos, do Centro 
Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade.” 

 
    Artigo 14 - As Assistências Técnicas, as Assistências 
Técnicas dos Coordenadores, os Corpos Técnicos e as Células de Apoio 
Administrativo não se caracterizam como unidades administrativas. 
 

 
SEÇÃO IV 

Das Unidades Regionais de Apoio Técnico - URATs 
 
    Artigo 15 - As unidades adiante relacionadas contam, cada 
uma, com Unidades Regionais de Apoio Técnico – URATs, que poderão ser 
localizadas em municípios do Estado de São Paulo, observadas as seguintes 
exceções: 

 
I - Coordenadoria de Administração: exceto na Capital e nos municípios sedes os 
seus Núcleos Administrativos Regionais; 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“I - Coordenadoria de Administração: exceto na Capital;” 

 
II - Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais: exceto nos municípios sedes do Centro e 
de seus Núcleos Regionais de Programas e Projetos; 
 
III - Centro de Projetos, do Departamento de Políticas Públicas em Educação 
Ambiental, da Coordenadoria de Educação Ambiental: exceto no município sede 
do Centro;  
 
IV - Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, do Departamento de 
Fiscalização, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, exceto: 

 
a) em municípios compreendidos na Região Metropolitana de São Paulo; e 
 
b) nos municípios sedes dos Centros e de seus Núcleos de Fiscalização e 
de Gestão de Autos de Infração Ambiental. 

 
Parágrafo único - Em cada unidade relacionada neste artigo, as Unidades 
Regionais de Apoio Técnico serão limitadas a 1 (uma) por município, observadas 
as exceções pertinentes, estabelecidas nos incisos I a IV, alíneas “a” e “b”. 

 
Artigo 15 - As unidades adiante relacionadas contam, cada uma, com Unidades Regionais de 
Apoio Técnico – URATs, que poderão ser localizadas em municípios do Estado de São Paulo, 
observadas as seguintes exceções: 
I - Coordenadoria de Administração: exceto na Capital; 
II - Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais: exceto nos municípios sedes do Centro e de seus Núcleos 
Regionais de Programas e Projetos; 
III - Centro de Projetos, do Departamento de Políticas Públicas em Educação Ambiental, da 
Coordenadoria de Educação Ambiental: exceto no município sede do Centro;  
IV - Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, do Departamento de Fiscalização, da 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, exceto: 
a) em municípios compreendidos na Região Metropolitana de São Paulo; e 
b) nos municípios sedes dos Centros e de seus Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos 
de Infração Ambiental. 
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    Artigo 16 - Cada Unidade Regional de Apoio Técnico será 
instalada e integrada à respectiva Coordenadoria ou Centro mediante resolução do 
Secretário do Meio Ambiente, observado o disposto no artigo 15 deste decreto e 
considerando a demanda local pelos serviços compreendidos em suas atribuições. 

 
Art. 15 - As unidades adiante relacionadas contam, cada uma, com Unidades Regionais de 
Apoio Técnico – URATs, que poderão ser localizadas em municípios do Estado de São Paulo, 
observadas as seguintes exceções: 
I - Coordenadoria de Administração: exceto na Capital; 
II - Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais: exceto nos municípios sedes do Centro e de seus Núcleos 
Regionais de Programas e Projetos; 
III - Centro de Projetos, do Departamento de Políticas Públicas em Educação Ambiental, da 
Coordenadoria de Educação Ambiental: exceto no município sede do Centro;  
IV - Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, do Departamento de Fiscalização, da 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, exceto: 
a) em municípios compreendidos na Região Metropolitana de São Paulo; e 
b) nos municípios sedes dos Centros e de seus Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos 
de Infração Ambiental. 
Parágrafo único - Em cada unidade relacionada neste artigo, as Unidades Regionais de Apoio 
Técnico serão limitadas a 1 (uma) por município, observadas as exceções pertinentes, 
estabelecidas nos incisos I a IV, alíneas “a” e “b”. 

 
    Artigo 17 - As Unidades Regionais de Apoio Técnico não se 
caracterizam como unidades administrativas. 
 

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no “caput” deste artigo e 
exclusivamente para os fins do sistema de folha de pagamento de pessoal e 
atividades correlatas, as Unidades Regionais de Apoio Técnico serão 
consideradas como unidades administrativas, não lhes correspondendo, porém, 
qualquer nível hierárquico. 
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CAPÍTULO IV 
DOS NÍVEIS HIERÁRQUICOS 

 
 
    Artigo 18 - As unidades da Secretaria do Meio Ambiente 
adiante relacionadas têm os seguintes níveis hierárquicos: 

 
I - de Coordenadoria: 

 
a) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais; 
 
b) a Coordenadoria de Educação Ambiental; 
 
c) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental; 
 
d) a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 
 
e) a Coordenadoria de Parques Urbanos; 
 
f) a Coordenadoria de Administração; 

 
g) a Coordenação do Programa Município VerdeAzul; 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 

 
Alínea “g” 

 
II - de Departamento Técnico: 

 
a) o Instituto Florestal; 
 
b) o Departamento de Recursos Humanos; 
 
c) os Departamentos da Coordenadoria de Administração; 
 
d) os Departamentos da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais; 
 
e) os Departamentos e o Grupo de Projetos Especiais, da Coordenadoria de 
Educação Ambiental; 
 
f) os Departamentos da Coordenadoria de Planejamento Ambiental; 
 
g) os Departamentos da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 

 
h) os Departamentos da Coordenadoria de Parques Urbanos; 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Alínea “h” 

 
III - de Divisão Técnica: 

 
a) da Coordenadoria de Administração: 
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1. os Centros do Departamento de Orçamento e Finanças; 
 
2. os Centros do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos; 
 
3. os Centros do Departamento de Infraestrutura; 
 
4. o Centro de Gestão de Documentos; 
 
5. o Centro de Engenharia; 

 
b) do Departamento de Recursos Humanos: 

 
1. o Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
 
2. o Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 

 
c) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais: 

 
1. os Centros do Departamento de Biodiversidade; 
 
2. os Centros do Departamento de Fauna; 
 
3. os Centros do Departamento de Desenvolvimento Sustentável; 
 
4. o Centro de Informações; 
 
5. o Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade; 
 
6. o Centro de Monitoramento e Avaliação de Programas e Projetos de 
Biodiversidade; 

 
d) da Coordenadoria de Educação Ambiental: 

 
1. os Centros do Departamento de Relações Institucionais em 
Educação Ambiental; 
 
2. os Centros do Departamento de Políticas Públicas em Educação 
Ambiental; 
 
3. os Centros do Departamento de Comunicação em Educação 
Ambiental; 
 
4. o Centro de Ações Socioambientais, do Grupo de Projetos 
Especiais; 

 
e) da Coordenadoria de Planejamento Ambiental: 

 
1. os Centros do Departamento de Planejamento Ambiental 
Estratégico; 
 
2. os Centros do Departamento de Informações Ambientais; 
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f) da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental: 
 
1. os Centros do Departamento de Planejamento e Monitoramento; 
 
2. os Centros do Departamento de Fiscalização; 
 
3. o Centro de Informações; 

 
g) da Coordenadoria de Parques Urbanos: 
 

1. o Centro de Esporte, Lazer e Cultura; 
 
2. o Centro de Integração e Comunicação Social; 
 
3. os Centros de Gestão; 
 
Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“g) da Coordenadoria de Parques Urbanos, os Centros de Gestão dos Parques Urbanos;” 

 
IV - de Divisão, o Centro de Gestão de Pessoal, do Departamento de Recursos 
Humanos; 
 
V - de Serviço Técnico: 

 
a) da Chefia de Gabinete, o Núcleo de Apoio Técnico-Administrativo; 
 
b) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, os Núcleos do 
Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade; 
 
c) da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental: 

 
1. os Núcleos do Centro Técnico de Fiscalização da Região 
Metropolitana de São Paulo; 
 
2. os Núcleos dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização; 

 
d) os Núcleos Administrativos, das Coordenadorias de Biodiversidade e 
Recursos Naturais, de Educação Ambiental, de Planejamento Ambiental, de 
Fiscalização Ambiental e de Parques Urbanos; 

 
e) os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de 
Administração; 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Alínea “e” 

 
VI - de Serviço, o Núcleo de Apoio Administrativo, do Departamento de Recursos 
Humanos. 

 



 

32 

 

CAPÍTULO V 
DOS ÓRGÃOS DOS SISTEMAS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 

 
 

SEÇÃO I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 

 
    Artigo 19 - O Departamento de Recursos Humanos é o 
órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria do Meio 
Ambiente e presta, também, serviços de órgão subsetorial a todas as unidades da 
Pasta que não contem com órgãos subsetoriais próprios. 
 
    Artigo 20 - A Seção de Pessoal, da Divisão de 
Administração, do Instituto Florestal, é órgão subsetorial do Sistema de Administração 
de Pessoal. 
 
 

SEÇÃO II 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 

 
    Artigo 21 - O Departamento de Orçamento e Finanças, da 
Coordenadoria de Administração, é o órgão setorial dos Sistemas de Administração 
Financeira e Orçamentária na Secretaria do Meio Ambiente e presta, também, serviços 
de órgão subsetorial a todas as unidades da Pasta que não contem com órgãos 
subsetoriais próprios. 
 
    Artigo 22 - A Seção de Finanças, da Divisão de 
Administração, do Instituto Florestal, de que trata o artigo 128 deste decreto, é órgão 
subsetorial dos Sistemas de Administração de Financeira e Orçamentária. 

 
Artigo 128 - A Seção de Despesa, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal, prevista 
na alínea “c” do inciso VII do artigo 66 do Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, passa 
a denominar-se Seção de Finanças. 

 
 

SEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 

 
    Artigo 23 - O Centro de Transportes, do Departamento de 
Infraestrutura, da Coordenadoria de Administração, é órgão setorial do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados na Secretaria do Meio Ambiente e 
presta, também, serviços de órgão subsetorial a todas as unidades da Pasta que não 
contem com órgãos subsetoriais próprios. 
 
    Artigo 24 - A Seção de Administração de Subfrota, da 
Divisão de Administração, do Instituto Florestal, é órgão subsetorial do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados. 
 
    Artigo 25 - São órgãos detentores do Sistema de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados: 

 
I - os Núcleos Administrativos das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos 
Naturais, de Educação Ambiental, de Planejamento Ambiental, de Fiscalização 
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Ambiental e de Parques Urbanos; 
 
II - outras unidades designadas como depositárias de veículos oficiais. 

 
III - os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de Administração. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Inciso III 

 
    Artigo 26 - O órgão setorial e o órgão subsetorial de que 
tratam os artigos 23 e 24 deste decreto funcionarão, ainda, como órgãos detentores do 
Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados. 

 
Artigo 23 - O Centro de Transportes, do Departamento de Infraestrutura, da Coordenadoria de 
Administração, é órgão setorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados na Secretaria do Meio Ambiente e presta, também, serviços de órgão subsetorial a 
todas as unidades da Pasta que não contem com órgãos subsetoriais próprios. 
 
Artigo 24 - A Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto 
Florestal, é órgão subsetorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados. 

 
 

SEÇÃO IV 
Disposição Geral 

 
    Artigo 27 - Os demais órgãos subsetoriais dos Sistemas de 
Administração de Pessoal, de Administração Financeira e Orçamentária e de 
Administração dos Transportes Internos Motorizados, na Secretaria do Meio Ambiente, 
são definidos mediante decretos específicos. 
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CAPÍTULO VI 
DAS ATRIBUIÇÕES 

 
 

SEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 

 
 

Subseção I 
Da Chefia de Gabinete 

 
    Artigo 28 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes 
atribuições: 

 
I - examinar e preparar o expediente encaminhado ao Titular da Pasta, pertinente 
às unidades subordinadas ao Chefe de Gabinete ou que a ele se reportem; 
 
II - executar atividades relacionadas com as audiências e representações do 
Secretário; 
 
III - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com a administração 
geral da Secretaria; 
 
IV - produzir informações que sirvam de base à tomada de decisões, ao 
planejamento e ao controle das atividades; 
 
V - providenciar a publicação no Diário Oficial do Estado;  
 
VI - receber, controlar e providenciar a correspondência do Secretário; 
 
VII - articular-se com as unidades da Secretaria e com os demais órgãos e 
entidades da Administração Pública; 
 
VIII - orientar e coordenar as ações voltadas para a gestão da tramitação de 
documentos da Secretaria; 
 
IX - avaliar, selecionar e encaminhar os processos recebidos no Gabinete do 
Secretário; 
 
X - fornecer à Consultoria Jurídica o suporte administrativo necessário ao 
desempenho de suas atribuições; 
 
XI - prestar cooperação técnica e administrativa à Unidade de Coordenação do 
Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata 
Atlântica no Estado de São Paulo, nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto nº 
50.406, de 27 de dezembro de 2005; 

 
Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005 

 
Cria, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de Coordenação do Projeto 
- UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo e dá providências correlatas 
 

ANEXO XXVII 
 
“Artigo 1º - Fica criada, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de 
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Coordenação do Projeto - UCP, com atribuição de gerenciar e operacionalizar o Projeto de 
Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
(...) 
§ 2º - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, por intermédio da Coordenação de Gestão 
Técnica, poderá, quando necessário, e observadas as normas legais e regulamentares 
pertinentes, contar com a cooperação técnica e administrativa das unidades subordinadas à 
Chefia de Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente, na forma a ser disciplinada por resolução 
do Secretário do Meio Ambiente.” 

 
XII - garantir o suporte administrativo, financeiro e operacional necessário ao 
funcionamento: 

 
a) do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA e de sua Secretaria 
Executiva; 
 
b) do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas e de sua Secretaria 
Executiva; 

 
XIII - garantir o suporte administrativo necessário ao funcionamento: 

 
a) da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos;  
 
b) da Comissão Paulista da Biodiversidade e de sua Secretaria Executiva;  

 
XIV - prestar apoio financeiro às unidades de policiamento ambiental, da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do parágrafo único do 
artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão 
das infrações cometidas contra o meio ambiente; 

 
Constituição do Estado 

 
“Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas 
diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução 
do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de 
reparação aos danos causados. 
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado 
pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, 
incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem 
prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.” 

 
XV - dar destinação aos recursos provenientes da compensação ambiental, nos 
termos fixados pela Câmara de Compensação Ambiental. 

 
XVI - prestar apoio financeiro a todas as unidades da Secretaria, em especial 
através dos Fundos Especiais de Despesa vinculados à unidade de despesa 
Gabinete do Secretário. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Inciso XVI 

 
    Artigo 29 - A Assistência Técnica, além das previstas no 
artigo 62 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 

 
Artigo 62 - As Assistências Técnicas, as Assistências Técnicas dos Coordenadores e os 
Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 
III- participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 
IV - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos;  
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 
VI - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas; 
VII- promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VIII- propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
IX - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes; 
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área 
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de atuação. 

 
I - organizar e manter atualizada a agenda do Chefe do Gabinete; 
 
II - preparar minutas da correspondência oficial e de atos administrativos e 
normativos de responsabilidade da Chefia de Gabinete; 
 
III - assistir o Chefe de Gabinete em procedimentos e contatos com autoridades; 
 
IV - coordenar e fundamentar o processo decisório das matérias afetas ao Chefe 
de Gabinete; 
 
V - examinar as demandas da Assessoria Técnico-Legislativa e indicar seu 
encaminhamento; 
 
VI - observar os prazos estabelecidos por lei para encaminhamento de respostas 
às solicitações ou determinações superiores e do público em geral. 

 
    Artigo 30 - O Núcleo de Apoio Técnico-Administrativo tem, 
em sua área de atuação, as seguintes atribuições: 
 

I - as previstas no artigo 67 deste decreto; 
 
Artigo 67 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente das respectivas unidades; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 
movimentação; 
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em trânsito 
nas unidades; 
VII - controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de informações e de 
expedientes de outros órgãos da Administração Estadual; 
VIII - organizar e manter arquivo das cópias dos textos digitados; 
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação das 
unidades. 

 
II - realizar o controle e providenciar a publicação dos atos do Secretário, do 
Secretário Adjunto e do Chefe de Gabinete.  

 
 

Subseção II 
Da Assessoria Técnica 

 
    Artigo 31 - A Assessoria Técnica, por meio de seu Corpo 
Técnico, tem as seguintes atribuições: 

 
I - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
 
II - contribuir para a coordenação, o planejamento e a execução das diretrizes e 
políticas relativas à integração das ações da Secretaria; 
 
III - colaborar com as demais unidades da Secretaria em assuntos relativos ao 
desenvolvimento institucional da gestão ambiental; 
 
IV - acompanhar os projetos ambientais do Estado de São Paulo, auxiliando o 
Secretário na definição das prioridades; 
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V - examinar e elaborar termos de convênios, contratos, acordos e ajustes 
referentes a financiamentos e doações obtidos pela Secretaria; 
 
VI - realizar o acompanhamento da execução e da vigência dos convênios, 
contratos, acordos e ajustes de que trata o inciso V deste artigo, para: 

 
Artigo 31 - (...) 
V - examinar e elaborar termos de convênios, contratos, acordos e ajustes referentes a 
financiamentos e doações obtidos pela Secretaria; 
(...) 

 
a) assegurar o efetivo cumprimento de seus termos; 
 
b) providenciar, em tempo hábil, os aditamentos, reajustes e/ou 
prorrogações que se fizerem necessários, quando for o caso; 

 
VII - elaborar pareceres técnicos, despachos, exposições de motivos, relatórios e 
outros documentos ou atos oficiais que lhe forem solicitados pelo Titular da Pasta 
ou pelo Secretário Adjunto; 
 
VIII - coordenar as atividades da área de comunicação social relacionadas ao 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - 
SEAQUA; 
 
IX - efetivar a divulgação institucional da Secretaria junto aos meios de 
comunicação e à sociedade, dando publicidade aos programas, projetos e 
realizações da Pasta; 
 
X - organizar e coordenar as atividades do cerimonial do Secretário; 
 
XI - realizar estudos e desenvolver atividades que se caracterizem como apoio 
técnico à execução, ao controle e à avaliação das atividades da Secretaria; 
 
XII - elaborar relatórios sobre as atividades da Secretaria. 
 
Parágrafo único - À Assessoria Técnica cabe, ainda, exercer as atribuições 
previstas no artigo 8º do Decreto nº 52.040, de 7 de agosto de 2007, que dispõe 
sobre o Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo – SICOM. 

 
Decreto nº 52.040, de 7 de agosto de 2007 

 
Dispõe sobre o Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM e dá 
providências correlatas. 

 
“Artigo 8º - Os órgãos setoriais do Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São 
Paulo - SICOM têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - elaborar e submeter seus planos e projetos ao órgão central do Sistema, promovendo os 
ajustes indicados; 
II - enviar, para aprovação prévia do órgão central do Sistema, os editais e "briefings" de 
licitação para contratação de agências de propaganda; 
III - apresentar ao órgão central do Sistema, antes da homologação do resultado da licitação, 
relatório da Comissão Especial de Licitação para análise e aprovação quanto ao aspecto 
técnico-publicitário; 
IV - apresentar ao órgão central do Sistema as peças produzidas a partir das campanhas; 
V - submeter à aprovação prévia do órgão central do Sistema suas campanhas, os planos de 
mídia e as autorizações de mídia destinados aos veículos de comunicação; 
VI - adotar as providências cabíveis para que o órgão central do Sistema possa exercer, 
plenamente, suas funções e atribuições. 
Parágrafo único - Os órgãos setoriais do Sistema observarão as diretrizes e orientações 
técnicas do órgão central, sem prejuízo da subordinação hierárquico-administrativa pertinente à 
estrutura dos respectivos órgãos e entidades.” 

 
 



 

38 

 

Subseção III 
Da Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo 

 
Artigo 32 - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de 

Controle Externo tem, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
 
I - assessorar o Titular da Pasta em assuntos relacionados às demandas de 
órgãos de controle, em especial dos órgãos de controle externo, dirigidas à 
Secretaria;  
 
II - coordenar a representação da Secretaria perante o Tribunal de Contas do 
Estado e os demais órgãos de sua responsabilidade de atendimento; 
 
III - acompanhar: 

 
a) os processos de interesse da Secretaria em trâmite nos órgãos de sua 
responsabilidade de atendimento; 
 
b) as publicações no Diário Oficial do Estado;  
 
c) junto às áreas envolvidas, a análise e a elaboração de respostas;  

 
IV - consolidar as orientações do Tribunal de Contas do Estado e dos demais 
órgãos de que trata o inciso I deste artigo, que devam ser disseminadas às 
diversas áreas da Secretaria;  

 
Artigo 32 - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo tem, por meio de seu 
Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
(...) 
I - assessorar o Titular da Pasta em assuntos relacionados às demandas de órgãos de 
controle, em especial dos órgãos de controle externo, dirigidas à Secretaria; 
(...) 

 
V - elaborar notas técnicas pertinentes aos processos em curso no Tribunal de 
Contas do Estado e nos demais órgãos de sua responsabilidade de atendimento, 
para orientar as áreas da Secretaria quanto às providências a serem tomadas; 
 
VI - articular com os órgãos jurídicos e os de fiscalização e controle, internos e 
externos, para: 

 
a) identificar vulnerabilidades dos procedimentos administrativos; 
 
b) criar procedimentos e orientações preventivas; 

 
VII - propor e fazer cumprir: 

 
a) instruções e/ou orientações normativas referentes à padronização da 
análise de processos administrativos e à uniformização de práticas e 
procedimentos diante das questões técnicas suscitadas por órgãos de sua 
responsabilidade de atendimento; 
 
b) os prazos para instrução e resposta às demandas dos órgãos de que trata 
o inciso I deste artigo; 

 
VIII - planejar, elaborar e implantar fluxos e procedimentos para entrada e saída 
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das demandas; 
 
IX - cadastrar as solicitações em sistema informatizado de prazos legais e 
normativos e manter arquivo atualizado das demandas;  
 
X - solicitar às diversas áreas da Secretaria, periodicamente e sempre que 
necessário, relatórios contendo informações sobre o andamento dos processos e 
procedimentos passíveis de fiscalização pelos órgãos de que trata o inciso I deste 
artigo;  

 
Artigo 32 - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle Externo tem, por meio de seu 
Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
(...) 
I - assessorar o Titular da Pasta em assuntos relacionados às demandas de órgãos de 
controle, em especial dos órgãos de controle externo, dirigidas à Secretaria; 
(...) 

 
XI - outras que lhe forem determinadas pelo Secretário. 

 
 

Subseção IV 
Da Consultoria Jurídica 

 
    Artigo 33 - A Consultoria Jurídica tem por atribuição exercer 
a advocacia consultiva do Estado no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente. 
 
 

Subseção V 
Da Coordenação do Programa Município VerdeAzul 

 
    Artigo 33-A - A Coordenação do Programa Município 
VerdeAzul tem, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
 

I - coordenar o Programa, visando incentivar a inserção da agenda ambiental nos 
municípios do Estado de São Paulo; 
 
II - instituir metodologia de certificação com a divulgação de um "ranking" anual 
dos municípios paulistas, por meio da avaliação de desempenho em diretivas 
ambientais; 
 
III - discutir e estabelecer anualmente, junto com os agentes públicos ambientais 
dos municípios, os critérios e metas que compõem as diretivas ambientais; 
 
IV - viabilizar a articulação entre o Estado e os Municípios para aprimorar a 
condução das ações ambientais vinculadas ao Programa; 
 
V - propor medidas para capacitar os agentes públicos ambientais dos municípios 
para a realização das ações propostas pelo Programa. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 
 

Subseção V 
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SEÇÃO II 
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete 

 
 

Subseção I 
Da Coordenadoria de Administração 

 
    Artigo 34 - A Coordenadoria de Administração tem as 
seguintes atribuições: 

 
I - planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de 
orçamento e finanças, material e patrimônio, licitação e contratos, transportes 
internos motorizados e outras de apoio administrativo, no âmbito das unidades a 
que presta serviços; 
 
II - prestar apoio administrativo, exceto na área de comunicações administrativas, 
às unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do 
Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o 
meio ambiente. 

 
Constituição do Estado 

 
“Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas 
diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a 
redução do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores 
de reparação aos danos causados. 
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será 
integrado pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de 
mananciais, incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio 
ambiente, sem prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.” 

 
III - prestar apoio administrativo, em especial por meio do compartilhamento de 
recursos materiais e humanos, às unidades regionais de toda a estrutura da 
Secretaria, inclusive no que tange à realização de despesas através de 
adiantamentos, com dotações daquelas unidades. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Inciso III 

 
    Artigo 35 - O Departamento de Orçamento e Finanças tem 
as seguintes atribuições: 

 
I - por meio do Centro de Orçamento e Custos: 

 
a) as previstas no inciso I do artigo 9º e no inciso I do artigo 10 do Decreto-
Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
“Artigo 9.º - Aos Órgãos Setoriais cabem as seguintes atribuições: 
I - em relação à Administração Orçamentária: 
a) propor normas para a elaboração e execução orçamentária, atendendo àquelas baixadas 
pelos Órgãos Centrais; 
b) coordenar a apresentação das propostas orçamentárias, com base naquelas elaboradas 
pelas Unidades de Despesa; 
c) analisar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades de Despesa; 
d) processar a distribuição das dotações das Unidades Orçamentárias para as de despesa; 
e) orientar os Órgãos Subsetoriais de forma a permitir a apuração de custos; 
f) analisar os custos das Unidades de Despesa e atender a solicitações dos Órgãos Centrais 
sobre a matéria; 
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g) executar os custos das Unidades de Despesa que não contém  com Administração 
Financeira e Orçamentária próprias, desenvolvendo, para tanto, atribuições de Órgão 
Subsetorial; 
(...)” 
 
“Artigo 10 - Aos Órgãos Subsetoriais cabem as seguintes atribuições: 
I - em relação à Administração Orçamentária: 
a) elaborar a proposta orçamentária; 
b) manter registros necessários à apuração de custos; 
c) controlar a execução orçamentária segundo as normas estabelecidas; 
(...)” 

 
b) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive 
remanejamentos internos, créditos suplementares, antecipação e 
contingenciamento de quotas; 
 
c) desenvolver estudos visando à redução dos custos e à otimização dos 
recursos; 
 
d) elaborar relatórios gerenciais para os órgãos de controle interno e 
externo; 

 
II - por meio do Centro de Despesa: 

 
a) as previstas no inciso II do artigo 9º e no inciso II do artigo 10 do Decreto-
Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
“Artigo 9.º - Aos Órgãos Setoriais cabem as seguintes atribuições: 
(...) 
II - em relação à Administração Financeira: 
a) propor normas relativas à programação financeira, atendendo a orientação emanada dos 
Órgãos Centrais; 
b) elaborar a programação financeira das Unidades Orçamentárias; 
c) analisar a execução financeira das Unidades de Despesa; 
d) executar serviços para as Unidades de Despesa que não contem com Administração 
Financeira e Orçamentária próprias, desenvolvendo, para tanto, atribuições de Órgão 
Subsetorial.” 
 
“Artigo 10 - Aos Órgãos Subsetoriais cabem as seguintes atribuições: 
(...) 
II - em relação à Administração Financeira: 
a) emitir empenhos e subempenhos; 
b) verificar se foram atendidas as exigências legais e regulamentares para que as despesas 
possam ser empenhadas; 
c) elaborar as programações financeiras das Unidades de Despesa; 
d) examinar os documentos comprobatórios da despesa e providenciar os respectivos 
pagamentos dentro dos prazos estabelecidos, segundo a programação financeira; 
e) proceder à tomada de contas de adiantamentos concedidos e de outras formas de entrega 
de recursos financeiros; 
f) emitir, cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para a realização de pagamentos; 
g) atender as requisições de recursos financeiros; 
h) manter registros necessários a demonstração das disponibilidades e dos recursos 
financeiros utilizados.” 

 
b) executar as atividades relacionadas à concessão de adiantamentos; 
 
c) atender às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle 
interno e externo; 
 
d) elaborar relatórios, por unidade de despesa, dos pagamentos efetuados; 

 
III - por meio do Centro de Planejamento e Controle dos Fundos Especiais de 
Despesa: 

 
a) manter registros: 
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1. da legislação pertinente ao funcionamento dos Fundos Especiais 
de Despesa; 
 
2. dos termos de obrigações que vinculam a captação de receitas; 

 
b) proceder à classificação de receitas; 
 
c) elaborar:  

 
1. a programação de receitas; 
 
2. informações relativas às aplicações das sanções por 
descumprimento dos termos de obrigações; 

 
d) controlar as aplicações financeiras;  
 
e) apresentar: 

 
1. balancetes com demonstrativos das origens das receitas 
arrecadadas; 
 
2. estimativas da arrecadação para fins de elaboração das propostas 
orçamentárias do setor; 
 
3. relatórios consolidados e analíticos de receitas; 

 
f) acompanhar os lançamentos bancários e efetuar a conciliação das 
movimentações financeiras com os sistemas internos de monitoramento; 
 
g) preparar expedientes necessários à suplementação de dotações por 
excesso de arrecadação; 
 
h) acompanhar as decisões sobre as aplicações de receitas. 

 
Parágrafo único - As atribuições previstas no inciso III deste artigo restringem-se 
ao Fundo Especial de Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e ao 
Fundo Especial de Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos 
Naturais – FPBRN, a que se referem, respectivamente, o inciso II do artigo 1º do 
Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 2008, e o artigo 3º do Decreto nº 57.547, 
de 29 de novembro de 2011. 

 
Artigo 35 - O Departamento de Orçamento e Finanças tem as seguintes atribuições: 
(...) 
III - por meio do Centro de Planejamento e Controle dos Fundos Especiais de Despesa: 
a) manter registros: 
1. da legislação pertinente ao funcionamento dos Fundos Especiais de Despesa; 
2. dos termos de obrigações que vinculam a captação de receitas; 
b) proceder à classificação de receitas; 
c) elaborar:  
1. a programação de receitas; 
2. informações relativas às aplicações das sanções por descumprimento dos termos de 
obrigações; 
d) controlar as aplicações financeiras;  
e) apresentar: 
1. balancetes com demonstrativos das origens das receitas arrecadadas; 
2. estimativas da arrecadação para fins de elaboração das propostas orçamentárias do setor; 
3. relatórios consolidados e analíticos de receitas; 
f) acompanhar os lançamentos bancários e efetuar a conciliação das movimentações 
financeiras com os sistemas internos de monitoramento; 
g) preparar expedientes necessários à suplementação de dotações por excesso de 
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arrecadação; 
h) acompanhar as decisões sobre as aplicações de receitas. 
 

Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 2008 
 

Altera as denominações dos Fundos Especiais de Despesa que especifica. 
 

“Artigo 1º - Os Fundos Especiais de Despesa a que se referem os Decretos nº 27.143, de 30 
de junho de 1987, e nº 41.981, de 21 de julho de 1997, vinculados, nos termos do artigo 147 do 
Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 Legislação do Estado, à Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e ao Gabinete do Secretário, da Secretaria do 
Meio Ambiente, passam a denominar-se, respectivamente: 
(...) 
II - Fundo Especial de Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente.” 
 

Decreto nº 57.547, de 29 de novembro de 2011 
 

Regulamenta o artigo 4º da Lei nº 14.626, de 29 de novembro 2011, e dá providências 
correlatas. 

 
“Artigo 3º - O Fundo Especial de Despesa a que se refere o Decreto nº 27.143, de 30 de junho 
de 1987, e alterações posteriores, passa a vincular-se ao Gabinete do Secretário do Meio 
Ambiente e a denominar-se Fundo Especial de Despesa para Preservação da Biodiversidade e 
dos Recursos Naturais - FPBRN.” 

 
    Artigo 36 - O Departamento de Suprimentos e Apoio à 
Gestão de Contratos tem as seguintes atribuições: 

 
I - por meio do Centro de Programação e Controle de Estoques: 

 
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua 
correspondência às necessidades efetivas; 
 
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
 
c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque; 
 
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando 
aos responsáveis os atrasos e outras irregularidades cometidas pelos 
fornecedores; 
 
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
 
f) controlar a distribuição dos materiais armazenados; 
 
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores 
dos materiais em estoque; 
 
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material 
em estoque; 
 
i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a 
elaboração da proposta orçamentária; 
 
j) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de 
acordo com a legislação específica; 

 
II - por meio do Centro de Compras: 

 
a) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de 
materiais e serviços, de acordo com as normas e procedimentos pertinentes; 
b) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e prestação de 
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serviços; 
 
c) preparar os expedientes referentes à compra de materiais e à prestação 
de serviços, bem como à formalização de convênios; 
 
d) elaborar termos de referência e projetos básicos; 
 
e) realizar pesquisas de preços para composição dos custos contratuais; 

 
III - por meio do Centro de Licitações e Contratos: 

 
a) elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou 
prestação de serviços; 
 
b) realizar os procedimentos relativos a licitações; 
 
c) acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, 
reajustes, prorrogações e rescisões, ou nova licitação, em tempo hábil; 
 
d) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos 
órgãos de fiscalização; 

 
IV - por meio do Centro de Administração Patrimonial: 

 
a) administrar e controlar os bens patrimoniais, utilizando-se do cadastro, 
formas de identificação, inventário periódico e baixa patrimonial; 
 
b) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e 
equipamentos e solicitar providências para sua manutenção; 
 
c) providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras 
medidas administrativas necessárias à defesa dos bens patrimoniais; 
 
d) efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial. 

 
Parágrafo único - Não são atendidos pelo Departamento de que trata este artigo 
os Institutos de Botânica, Florestal e Geológico. 

 
    Artigo 37 - O Departamento de Infraestrutura tem as 
seguintes atribuições: 
 

I - por meio do Centro de Transportes, as previstas nos artigos 7º, 8º e 9º do 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
Artigo 7º - Aos órgãos setoriais, com relação à frota, incumbe: 
I - manter o registro dos veículos segundo a classificação em grupos previstos neste decreto; 
II - elaborar estudos sobre: 
a) alteração das quantidades fixadas; 
b) programações anuais de renovação; 
c) conveniência de aquisições para complementação da frota ou substituição de veículos; 
d) conveniência da locação de veículos ou da utilização, no serviço público, de veículos 
pertencentes a servidores; 
e) distribuição de veículos pelas subfrotas; 
f) criação, extinção, instalação e fusão de postos de serviços e oficinas; 
g) utilização adequada, guarda e conservação dos veículos oficiais e, se for o caso, em 
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convênio; 
h) conveniência de seguro geral; 
i) conveniência do recebimento de veículos mediante convênio; 
III - instruir processos relativos à autorização: 
a) para servidor legalmente habilitado dirigir veículos oficiais; 
b) para servidor usar veículo de sua propriedade, em serviço público, mediante retribuição 
pecuniária. 
Parágrafo único - As subfrotas das Autarquias serão definidas de acordo com as peculiaridades 
de suas estruturas. 
 
Artigo 8º - Aos órgãos subsetoriais, com relação às subfrotas, incumbe: 
I - manter cadastro: 
a) dos veículos oficiais, registrando, com relação aos mesmos: 
1) marca, tipo e modelo; 
2) número do «chassi», do certificado de propriedade, da placa ou prefixos e do patrimônio; 
3) órgão detentor; 
4) preço da aquisição; 
5) despesas com reparação e manutenção; 
b) dos veículos de servidores autorizados a prestar serviço público, mediante retribuição 
pecuniária; 
c) dos veículos locados em caráter não eventual; 
d) dos veículos em convênio; 
II - providenciar o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de 
vias terrestres e, se autorizado, o seguro geral; 
III - elaborar estudos sobre: 
a) distribuição de veículos pelos órgãos detentores e alteração das quantidades distribuídas; 
b) substituição de veículos oficiais; 
IV - verificar, periodicamente, o estado dos veículos oficiais, em convênio e locados; 
V - efetuar ou providenciar a manutenção de veículos oficiais, e, se for o caso, de veículos em 
convênio. 
§ 1º - Para os fins e efeitos deste decreto, manutenção é o conjunto de operações que visam a 
conservar as viaturas oficiais em perfeito estado de funcionamento e de eficiência. 
§ 2º Sempre que se revelar desaconselhável a criação de órgãos subsetoriais para execução 
de serviços relativos a determinada subfrota esses encargos serão atribuídos ao órgão setorial. 
 
Artigo 9º - Aos órgãos detentores, com relação aos veículos que lhes forem distribuídos, 
incumbe: 
I - elaborar estudos sobre a distribuição dos veículos oficiais e em convênio pelos usuários; 
II - guardar os veículos; 
III - promover o emplacamento e o licenciamento; 
IV - elaborar escalas de serviço; 
V - providenciar manutenção restrita, compreendendo especificamente: 
a) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleos; 
b) lubrificação, lavagem e limpeza; 
c) cuidados com baterias, pneumáticos, acessórios; 
d) pequenas reparações e ajustes; 
VI - executar os serviços de transporte interno; 
VII - realizar o controle de uso e das condições do veículo, através de: 
a) registro de ocorrências; 
b) registro de saída e entrada; 
c) registro de quilometragem percorrida e gasolina consumida; 
d) elaboração de relatórios e quadros estatísticos; 
e) preenchimento de impressos e fichas diversas; 
f) registro de ferramentas, acessórios sobressalentes e controle de substituição de peças e 
acessórios. 
Parágrafo único - Para os fins e efeitos deste decreto, entende-se por reabastecimento o 
recompletamento do combustível, do óleo no «carter»,de água no sistema de refrigeração e de 
ar nos pneumáticos. 

 
II - por meio do Centro de Apoio à Informática: 

 
a) promover a manutenção de equipamentos e sistemas de informática; 
 
b) acompanhar a execução de contratos de manutenção e suporte de 
informática; 
 
c) manter atualizado o cadastro dos responsáveis pelo uso efetivo das linhas 
telefônicas móveis e fixas; 

 
III - por meio do Centro de Serviços Gerais: 

 
a) zelar pela correta utilização de mobiliários, máquinas e aparelhos, bem 
como pelo uso e segurança das instalações e dos equipamentos; 
 
b) controlar e supervisionar os serviços de manutenção prestados por 
terceiros; 
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c) administrar os serviços de vigilância e limpeza das dependências; 
 
d) providenciar: 

 
1. a remoção de materiais inservíveis; 
 
2. a comunicação visual das dependências; 
 
3. a manutenção e conservação das instalações da sede e das 
unidades da administração superior da Secretaria; 

 
e) controlar a identificação dos visitantes e prestar informações quanto à 
localização de dependências da Secretaria; 
 
f) realizar e fiscalizar os serviços de copa e prestar apoio em eventos. 

 
Parágrafo único - Não são atendidos pelos Centros a que se referem os incisos 
II e III deste artigo os Institutos de Botânica, Florestal e Geológico. 

 
Artigo 37 - O Departamento de Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
(...) 
II - por meio do Centro de Apoio à Informática: 
(...) 
III - por meio do Centro de Serviços Gerais: 
(...) 

 
    Artigo 38 - O Centro de Gestão de Documentos tem as 
seguintes atribuições: 

 
I - realizar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos; 
 
II - fornecer certidões e cópias do material arquivado; 
 
III - colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, a que se 
referem o Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e os artigos 34 a 38 do 
Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 

 
Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989 

 
Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo nas 
Secretarias de Estado e dá outras providências. 
 

ANEXO XIX 
 

Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004 
 

Dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos de arquivo e sua gestão, os Planos de 
Classificação e a Tabela de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do 
Estado de São Paulo, define normas para a avaliação, guarda e eliminação de documentos de 
arquivo e dá providências correlatas. 
 
Artigo 34 - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo são grupos permanentes e 
multidisciplinares instituídos nos órgãos da Administração Pública Estadual nos termos do 
artigo 2º do Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989, responsáveis pela elaboração e 
aplicação de Planos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade de Documentos. 
Parágrafo único - Os órgãos que ainda não instituíram suas Comissões de Avaliação de 
Documentos de Arquivo deverão fazê-lo dentro de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
deste decreto. 
 
Artigo 35 - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo farão aplicar, em suas 
respectivas áreas de atuação, os Planos de Classificação e as Tabelas de Temporalidade de 
Documentos da Administração Pública do Estado de São Paulo. 
Parágrafo único - As Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo deverão propor 
critérios para orientar a seleção de amostragens dos documentos destinados à eliminação, 
conforme o disposto no artigo 29, parágrafo único deste decreto. 
Artigo 36 - Às Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo caberá consultar, em caso 
de dúvida, a Procuradoria Geral do Estado acerca das ações judiciais encerradas ou em curso 
nas quais a Fazenda Estadual figure como autora ou ré, para que se possa dar cumprimento 
aos prazos prescricionais e precaucionais de guarda previstos nas Tabelas de Temporalidade 
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de Documentos. 
 
Artigo 37 - Às Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo cabe a elaboração e 
atualização de Planos de Classificação de Documentos e de Tabelas de Temporalidade de 
Documentos decorrentes do exercício das atividades-fim de seus respectivos órgãos. 
§ 1º - As propostas de Planos de Classificação e de Tabelas de Temporalidade de Documentos 
relativos às atividades-fim dos órgãos da Administração Pública Estadual deverão ser 
encaminhadas ao Arquivo do Estado para aprovação e posteriormente oficializadas, nos 
termos do Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989. 
§ 2º - Ao Arquivo do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado 
de São Paulo, caberá o reexame, a qualquer tempo, das Tabelas de Temporalidade de 
Documentos. 
 
Artigo 38 - Para garantir a efetiva aplicação dos Planos de Classificação e das Tabelas de 
Temporalidade de Documentos, as Comissões de Avaliação de Documentos de Arquivo 
deverão solicitar as providências necessárias para sua inclusão nos sistemas informatizados 
utilizados nos protocolos e arquivos de seus respectivos órgãos. 

 
IV - receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a 
distribuição de papéis e processos; 
 
V - informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em 
andamento; 
 
VI - receber, distribuir e expedir a correspondência; 
 
VII - organizar e viabilizar os serviços de malotes. 

 
    Artigo 39 - O Centro de Engenharia tem as seguintes 
atribuições: 

 
I - promover o treinamento e a orientação dos servidores sobre medidas 
preventivas contra incêndios; 
 
II - acompanhar e monitorar o andamento das obras e dos serviços de engenharia 
civil, elaborando relatórios de vistoria e emitindo atestados para fins de execução 
financeira de contratos; 
 
III - prestar assistência técnica nas obras e nos serviços de engenharia civil 
executados diretamente pelas unidades da Secretaria; 
 
IV - orientar os serviços de manutenção e conservação das instalações e dos 
prédios da Secretaria; 
 
V - executar outras atividades pertinentes à sua área de atuação, determinadas 
pelo Coordenador da Coordenadoria de Administração ou com sua anuência. 

 
    Artigo 39-A - Os Núcleos Administrativos Regionais têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, a atribuição de apoiar e executar as atividades da 
Coordenadoria de Administração nas unidades regionais da Secretaria, conforme 
detalhamento a ser formalizado através de resolução do Titular da Pasta, respeitada a 
legislação pertinente e observadas as disposições dos artigos 34 a 39 e 66 a 68 deste 
decreto. 

 
Artigo 34 - A Coordenadoria de Administração tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento e finanças, 
material e patrimônio, licitação e contratos, transportes internos motorizados e outras de apoio 
administrativo, no âmbito das unidades a que presta serviços; 
II - prestar apoio administrativo, exceto na área de comunicações administrativas, às unidades 
de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos 
do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e 
repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente. 
 
Artigo 35 - O Departamento de Orçamento e Finanças tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Centro de Orçamento e Custos: 
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a) as previstas no inciso I do artigo 9º e no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970; 
b) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive remaneja-mentos internos, 
créditos suplementares, antecipação e contingenciamento de quotas; 
c) desenvolver estudos visando à redução dos custos e à otimização dos recursos; 
d) elaborar relatórios gerenciais para os órgãos de controle interno e ex-terno; 
II - por meio do Centro de Despesa: 
a) as previstas no inciso II do artigo 9º e no inciso II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 
de abril de 1970; 
b) executar as atividades relacionadas à concessão de adiantamentos; 
c) atender às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle interno e externo; 
d) elaborar relatórios, por unidade de despesa, dos pagamentos efetuados; 
III - por meio do Centro de Planejamento e Controle dos Fundos Especiais de Despesa: 
a) manter registros: 
1. da legislação pertinente ao funcionamento dos Fundos Especiais de Despesa; 
2. dos termos de obrigações que vinculam a captação de receitas; 
b) proceder à classificação de receitas; 
c) elaborar:  
1. a programação de receitas; 
2. informações relativas às aplicações das sanções por descumprimento dos termos de 
obrigações; 
d) controlar as aplicações financeiras;  
e) apresentar: 
1. balancetes com demonstrativos das origens das receitas arrecadadas; 
2. estimativas da arrecadação para fins de elaboração das propostas orçamentárias do setor; 
3. relatórios consolidados e analíticos de receitas; 
f) acompanhar os lançamentos bancários e efetuar a conciliação das movimentações 
financeiras com os sistemas internos de monitoramento; 
g) preparar expedientes necessários à suplementação de dotações por excesso de 
arrecadação; 
h) acompanhar as decisões sobre as aplicações de receitas. 
Parágrafo único - As atribuições previstas no inciso III deste artigo restringem-se ao Fundo 
Especial de Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e ao Fundo Especial de 
Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Re-cursos Naturais - FPBRN, a que se 
referem, respectivamente, o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 
2008, e o artigo 3º do Decreto nº 57.547, de 29 de novembro de 2011. 
 
Artigo 36 - O Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos tem as seguintes 
atribuições: 
I - por meio do Centro de Programação e Controle de Estoques: 
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às 
necessidades efetivas; 
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque; 
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando aos responsáveis os 
atrasos e outras irregularidades cometidas pelos fornece-dores; 
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
f) controlar a distribuição dos materiais armazenados; 
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores dos materiais em 
estoque; 
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material em estoque; 
i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração da 
proposta orçamentária; 
j) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a 
legislação específica; 
II - por meio do Centro de Compras: 
a) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de materiais e serviços, de 
acordo com as normas e procedimentos pertinentes; 
b) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e prestação de serviços; 
c) preparar os expedientes referentes à compra de materiais e à prestação de serviços, bem 
como à formalização de convênios; 
d) elaborar termos de referência e projetos básicos; 
e) realizar pesquisas de preços para composição dos custos contratuais; 
III - por meio do Centro de Licitações e Contratos: 
a) elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou prestação de serviços; 
b) realizar os procedimentos relativos a licitações; 
c) acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, reajustes, 
prorrogações e rescisões, ou nova licitação, em tempo hábil; 
d) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos órgãos de fiscalização; 
IV - por meio do Centro de Administração Patrimonial: 
a) administrar e controlar os bens patrimoniais, utilizando-se do cadastro, formas de 
identificação, inventário periódico e baixa patrimonial; 
b) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e solicitar 
providências para sua manutenção; 
c) providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas 
necessárias à defesa dos bens patrimoniais; 
d) efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial. 
Parágrafo único - Não são atendidos pelo Departamento de que trata este artigo os Institutos 
de Botânica, Florestal e Geológico. 
 
Artigo 37 - O Departamento de Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Centro de Transportes, as previstas nos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 9.543, 
de 1º de março de 1977; 
II - por meio do Centro de Apoio à Informática: 
a) promover a manutenção de equipamentos e sistemas de informática; 
b) acompanhar a execução de contratos de manutenção e suporte de informática; 
c) manter atualizado o cadastro dos responsáveis pelo uso efetivo das linhas telefônicas 
móveis e fixas; 
III - por meio do Centro de Serviços Gerais: 
a) zelar pela correta utilização de mobiliários, máquinas e aparelhos, bem como pelo uso e 
segurança das instalações e dos equipamentos; 
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b) controlar e supervisionar os serviços de manutenção prestados por terceiros; 
c) administrar os serviços de vigilância e limpeza das dependências; 
d) providenciar: 
1. a remoção de materiais inservíveis; 
2. a comunicação visual das dependências; 
3. a manutenção e conservação das instalações da sede e das unidades da administração 
superior da Secretaria; 
e) controlar a identificação dos visitantes e prestar informações quanto à localização de 
dependências da Secretaria; 
f) realizar e fiscalizar os serviços de copa e prestar apoio em eventos. 
Parágrafo único - Não são atendidos pelos Centros a que se referem os incisos II e III deste 
artigo os Institutos de Botânica, Florestal e Geológico. 
 
Artigo 38 - O Centro de Gestão de Documentos tem as seguintes atribuições: 
I - realizar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos; 
II - fornecer certidões e cópias do material arquivado; 
III - colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, a que se referem o 
Decreto nº 29.838, de 18 de abril de 1989, e os artigos 34 a 38 do Decreto nº 48.897, de 27 de 
agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 
IV - receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis 
e processos; 
V - informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em andamento; 
VI - receber, distribuir e expedir a correspondência; 
VII - organizar e viabilizar os serviços de malotes. 
 
Artigo 39 - O Centro de Engenharia tem as seguintes atribuições: 
I - promover o treinamento e a orientação dos servidores sobre medidas preventivas contra 
incêndios; 
II - acompanhar e monitorar o andamento das obras e dos serviços de engenharia civil, 
elaborando relatórios de vistoria e emitindo atestados para fins de execução financeira de 
contratos; 
III - prestar assistência técnica nas obras e nos serviços de engenharia civil executados 
diretamente pelas unidades da Secretaria; 
IV - orientar os serviços de manutenção e conservação das instalações e dos prédios da 
Secretaria; 
V - executar outras atividades pertinentes à sua área de atuação, determinadas pelo 
Coordenador da Coordenadoria de Administração ou com sua anuência. 
 
Artigo 66 - Os Núcleos Administrativos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
seguintes atribuições: 
I - acompanhar a execução orçamentária e o desembolso financeiro dos recursos da 
Coordenadoria; 
II - providenciar o pagamento de diárias; 
III - elaborar pedidos de compra de materiais e de prestação de serviços; 
IV - colaborar na execução de processos de compra de materiais ou de contratação de serviços 
destinados à Coordenadoria; 
V - executar diretamente processos de compra de materiais ou de contratação de serviços, 
quando a despesa for realizada com recursos de adiantamento; 
VI - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, na 
qualidade de órgão detentor, as previstas no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 
1977; 
VII - exercer o previsto no artigo 67 deste decreto. 
 
Artigo 67 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente das respectivas unidades; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 
movimentação; 
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em trânsito 
nas unidades; 
VII - controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de informações e de 
expedientes de outros órgãos da Administração Estadual; 
VIII - organizar e manter arquivo das cópias dos textos digitados; 
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação das 
unidades. 
 
Artigo 68 - Às Células de Apoio Administrativo, dos Centros Técnicos Regionais de 
Fiscalização, do Departamento de Fiscalização, da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, 
cabe, ainda, protocolar, classificar e autuar papéis e processos. 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Artigo 39-A 

 
 

Subseção II 
Do Departamento de Recursos Humanos 

 
    Artigo 40 - O Departamento de Recursos Humanos tem por 
atribuição planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades da área de 
administração de recursos humanos, cabendo-lhe exercer o previsto nos seguintes 
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dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008: 
 
I - incisos I a III, V a VII e IX do artigo 4º; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
“Artigo 4º - Aos órgãos setoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, cabe: 
I - assistir as autoridades das Secretarias de Estado, da Procuradoria Geral do Estado ou das 
Autarquias a que pertencerem, nos assuntos relacionados com o Sistema de Administração de 
Pessoal; 
II - planejar a execução das políticas, diretrizes e normas emanadas do órgão central do 
Sistema; 
III - elaborar, para atendimento de situações específicas, propostas de normas complementares 
às emanadas do órgão central do Sistema; 
(...) 
V - opinar, conclusivamente, sobre assuntos de recursos humanos, observadas as políticas, 
diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema; 
VI - zelar pela adequada instrução dos processos a serem submetidos à apreciação do órgão 
central do Sistema ou de outros órgãos da Administração Pública Estadual; 
VII - encaminhar à manifestação do órgão central do Sistema as dúvidas relativas à aplicação 
da legislação de pessoal e as situações não previstas nas normas e nos manuais editados; 
(...) 
IX - manifestar-se, conclusivamente, nos casos de acumulação remunerada; 
(...)” 

 
II - artigo 5º; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
“Artigo 5º - As atribuições dos órgãos setoriais compreendem as áreas de: 
I - planejamento e controle de recursos humanos; 
II - análise e estudos salariais; 
III - seleção e recrutamento de pessoal; 
IV - desenvolvimento e capacitação de recursos humanos; 
V - legislação de pessoal; 
VI - expediente de pessoal.” 

 
III - por meio de sua Assistência Técnica: 

 
a) incisos IV, VIII, X e XI do artigo 4º; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
“Artigo 4º - Aos órgãos setoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, cabe: 
(...) 
IV - coordenar, prestar orientação técnica, controlar e, quando for o caso, executar, em 
consonância com o disposto no inciso II deste artigo, as atividades de administração do 
pessoal dos órgãos ou entidades a que pertencerem, inclusive dos estagiários e do pessoal 
contratado para prestação de serviços; 
(...) 
VIII - efetuar, periódica e regularmente, visitas aos órgãos subsetoriais do Sistema para 
verificação da regularidade dos atos expedidos; 
(...) 
X - controlar, cumprir e fazer cumprir as normas relativas a segurança, acesso e 
operacionalização do sistema de folha de pagamento; 
XI - acompanhar permanentemente o absenteísmo no órgão ou na entidade, com vista à 
promoção de medidas para sua redução.” 

 
b) artigos 7º e 10; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
“Artigo 7º - Os órgãos setoriais, em relação a análise e estudos salariais, nos respectivos 
âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas salariais; 
II - planejar, coordenar, orientar e controlar as atividades relacionadas com: 
a) classificação, enquadramento e retribuição de cargos, empregos e funções; 
b) aplicação dos institutos de acesso, progressão, promoção e avaliação de desempenho; 
III - colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas atribuições, em especial 
na realização de estudos relacionados com: 
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a) política salarial; 
b) retribuição e jornada de trabalho aplicadas a cada classe.” 
 
“Artigo 10 - Os órgãos setoriais, em relação à legislação de pessoal, nos respectivos âmbitos 
de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - coordenar, orientar, controlar e promover a correta aplicação da legislação, observadas as 
diretrizes e normas emanadas do órgão central do Sistema; 
II - representar às autoridades competentes nos casos de inobservância da legislação; 
III - propor medidas para o aperfeiçoamento da legislação.” 

 
c) incisos I e III, alínea “e”, do artigo 14; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
“Artigo 14 - Aos órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, cabe: 
I - assistir os dirigentes das unidades a que prestarem serviços, nos assuntos relacionados com 
o Sistema de Administração de Pessoal; 
(...) 
III - atuar em integração com o órgão setorial devendo: 
(...) 
e) desenvolver outras atividades que se caracterizem como apoio técnico ao planejamento, 
controle, execução e avaliação das atividades próprias do Sistema; 
(...)” 

 
IV - por meio do Centro de Gestão de Pessoal: 
 

a) inciso XI do artigo 6º; 
 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 
 

Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
Artigo 6º - Os órgãos setoriais, em relação ao planejamento e controle de recursos humanos, 
nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
(...) 
XI - em relação ao cadastro de cargos, empregos e funções: 
a) manter atualizados: 
1. o Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-Atividades - SICAD, conforme prevê o 
Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006 Legislação do Estado; 
2. cadastro de funções retribuídas mediante "pro labore" quanto à criação, alteração e extinção; 
b) exercer controle sobre o atendimento dos requisitos fixados para provimento de cargos e 
preenchimento de empregos e funções, inclusive as retribuídas mediante "pro labore"; 
c) informar permanentemente a área de seleção e recrutamento sobre as vagas existentes para 
fins de realização de concurso público; 
d) manter controle cadastral de: 
1. servidores que percebam gratificação de representação; 
2. membros dos órgãos colegiados; 
3. afastamentos e licenças de servidores; 
4. situações de acumulação remunerada; 
5. pessoal considerado excedente. 

 
b) artigo 11; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 11 - Os órgãos setoriais, em relação ao expediente de pessoal, nos respectivos âmbitos 
de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - preparar atos designatórios e os referentes a: 
a) provimento de cargos e preenchimento de empregos e funções; 
b) promoção, acesso, progressão e avaliação de desempenho dos servidores; 
II - lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos referentes à sua alteração, 
suspensão e rescisão; 
III - providenciar a publicação da ratificação das contagens de tempo de contribuição; 
IV - executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal, observado o 
regramento pertinente; 
V - organizar e providenciar a publicação da relação de servidores indicados para exercerem 
substituição em cargos, empregos e funções, nos termos dos artigos 78 e 79 do Decreto nº 
42.850, de 30 de dezembro de 1963. 

 
c) incisos II, III, alínea “d”, IV e V do artigo 14; 

 
 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 
 

Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
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Artigo 14 - Aos órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, cabe: 
(...) 
II - programar e executar as atividades de administração do pessoal das unidades a que 
prestarem serviços, inclusive dos estagiários e do pessoal contratado para prestação de 
serviços, em consonância com a orientação do órgão setorial; 
III - atuar em integração com o órgão setorial devendo: 
(...) 
d) subsidiar o planejamento das atividades de: 
1. seleção e recrutamento de pessoal; 
2. desenvolvimento e capacitação de recursos humanos; 
(...) 
IV - preparar os expedientes relativos a: 
a) ratificação de certidões de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, expedidas pelos órgãos subsetoriais do Sistema; 
b) incorporação de vantagens pecuniárias, observada a legislação pertinente; 
V - controlar os usuários incumbidos de executar atividades relacionadas à folha de pagamento 
de pessoal; 
(...) 

 
d) artigos 15 a 19; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 15 - As atividades de administração de pessoal a que se refere o inciso II do artigo 14 
deste decreto compreendem as áreas de: 
I - cadastro de cargos, empregos e funções; 
II - cadastro funcional; 
III - freqüência; 
IV - expediente de pessoal. 
 
Artigo 16 - Os órgãos subsetoriais, em relação ao cadastro de cargos, empregos e funções, 
nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - colaborar com o órgão setorial no desempenho de suas atribuições, em especial no 
cumprimento do Decreto nº 50.881, de 14 de junho de 2006; 
II - exercer controle sobre o atendimento dos requisitos fixados para provimento de cargos e 
preenchimento de empregos e funções, inclusive as retribuídas mediante "pro labore"; 
III - manter controle cadastral de: 
a) servidores que percebam gratificação de representação; 
b) membros dos órgãos colegiados; 
c) afastamentos e licenças de servidores; 
d) situações de acumulação remunerada; 
e) pessoal considerado excedente nas unidades a que prestarem serviços. 
 
Artigo 17 - Os órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, em relação ao 
cadastro funcional, têm as seguintes atribuições: 
I - manter atualizados o cadastro e o prontuário dos servidores; 
II - controlar os prazos para posse e exercício de servidores; 
III - registrar os atos relativos à vida funcional dos servidores. 
 
Artigo 18 - Os órgãos subsetoriais, em relação à freqüência, nos respectivos âmbitos de 
atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - registrar a freqüência mensal de servidores e, quando for o caso, inserir os dados 
pertinentes no sistema de folha de pagamento de pessoal; 
II - acompanhar os lançamentos efetuados pelas unidades não integrantes do Sistema, 
relativos à freqüência, nos termos do parágrafo único do artigo 22 deste decreto; 
III - expedir atestados e certidões relacionados com a freqüência de servidores; 
IV - anotar afastamentos e licenças de servidores, exercendo adequado controle a respeito; 
V - apurar o tempo de serviço ou de contribuição, para todos os efeitos legais e expedir as 
respectivas certidões; 
VI - controlar o limite de idade de servidor para fins de aposentadoria ou desligamento 
compulsório; 
VII - rever a contagem de tempo de inativo, quando solicitado; 
VIII - acompanhar e executar as atividades relacionadas ao benefício auxílio-alimentação. 
 
Artigo 19 - Os órgãos subsetoriais, em relação ao expediente de pessoal, nos respectivos 
âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - inserir e manter atualizados, no sistema de folha de pagamento de pessoal, dados pessoais 
e funcionais, direitos e vantagens de servidores; 
II - controlar os usuários incumbidos de executar atividades relacionadas à folha de pagamento 
de pessoal; 
III - lavrar contratos individuais de trabalho e todos os atos relativos à sua alteração, suspensão 
ou rescisão; 
IV - preparar os expedientes relativos à posse; 
V - centralizar, preparar, quando for o caso, e encaminhar os expedientes relativos a promoção, 
acesso, progressão e avaliação de desempenho de servidores; 
VI - expedir títulos de nomeação e outros relativos à situação funcional de servidores, inclusive 
os decorrentes de decisão administrativa ou judicial, bem como as respectivas apostilas, e 
providenciar a inserção no sistema de folha de pagamento de pessoal; 
VII - preparar atos relativos à vida funcional dos servidores, inclusive os relativos à concessão 
de vantagens pecuniárias; 
VIII - conferir e acompanhar as inserções e atualizações produzidas pelo sistema de folha de 
pagamento de pessoal, decorrentes das atividades relacionadas nos incisos I e VI deste artigo, 
procedendo à devida retificação, se for o caso; 
IX - preparar e expedir formulários às instituições de previdência social competentes, bem 
como outros exigidos pela legislação pertinente; 
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X - providenciar matrículas na instituição de previdência social competente, bem como emissão 
de documentos de registros pertinentes aos servidores e aos seus dependentes; 
XI - registrar na Carteira de Trabalho e Previdência Social as anotações necessárias 
pertinentes à vida profissional do servidor admitido nos termos da legislação trabalhista; 
XII - expedir guias para perícia médica; 
XIII - providenciar a publicação de comunicado sobre o falecimento de servidores e informar a 
ocorrência aos órgãos e entidades competentes. 

 
V - por meio do Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, 
artigos 8º e 9º; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 8º - Os órgãos setoriais, em relação a seleção e recrutamento de pessoal, nos 
respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas para a permanente atualização e aperfeiçoamento dos métodos 
e técnicas de recrutamento e seleção e a adequada colocação de recursos humanos; 
II - promover anualmente a avaliação do efetivo existente e das necessidades, com vista à 
promoção de concursos públicos; 
III - verificar a possibilidade de aproveitamento de pessoal considerado disponível ou habilitado 
em concurso público em outros órgãos do Sistema; 
IV - programar atividades de recrutamento e seleção de pessoal mediante concurso público e 
concurso interno de acesso; 
V - elaborar minutas de editais de concursos públicos, nos termos das normas pertinentes; 
VI - executar os programas de recrutamento e seleção de pessoal; 
VII - coordenar, orientar e controlar os órgãos subsetoriais do Sistema quanto à execução de 
programas de recrutamento e seleção de pessoal; 
VIII - garantir a adequação de conteúdo dos programas de recrutamento e seleção, bem como 
dos recursos humanos e materiais alocados; 
IX - manter registro e contato com instituições especializadas em recrutamento e seleção de 
pessoal e com órgãos fiscalizadores do exercício profissional. 
 
Artigo 9º - Os órgãos setoriais, em relação a desenvolvimento e capacitação de recursos 
humanos, nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - providenciar a realização de estudos e pesquisas para: 
a) permanente atualização e aperfeiçoamento de métodos e técnicas de desenvolvimento, 
capacitação e adequada qualificação de recursos humanos; 
b) implementação de programas de qualidade de vida dos servidores; 
II - identificar as necessidades de treinamento e desenvolvimento de recursos humanos, 
considerados, entre outros fatores, as exigências dos programas de trabalho dos respectivos 
órgãos; 
III - programar atividades objetivando: 
a) o desenvolvimento e a capacitação de recursos humanos, em atendimento às necessidades 
de que trata o inciso II deste artigo; 
b) a qualidade de vida dos servidores, em parceria com outros órgãos e entidades da 
Administração; 
IV - promover a execução e a divulgação das atividades programadas; 
V - preparar e expedir certificados, atestados ou certidões de participação nos programas 
executados; 
VI - manter cadastro próprio dos servidores treinados e capacitados; 
VII - manter contato e cadastros atualizados de instrutores, colaboradores e instituições 
especializadas em ensino e capacitação de pessoal; 
VIII - coordenar, orientar e controlar os programas de treinamento e desenvolvimento de 
recursos humanos executados pelos órgãos subsetoriais do Sistema; 
IX - garantir a adequação do conteúdo de cada programa de treinamento às reais 
necessidades do pessoal e da organização; 
X- promover a realização periódica de análises dos resultados e dos custos dos programas 
executados; 
XI - colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas atribuições, em 
especial na realização de estudos para subsidiar as políticas de desenvolvimento, capacitação 
e qualidade de vida dos recursos humanos. 

 
VI - por meio do Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos, 
incisos I a X do artigo 6º. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 6º - Os órgãos setoriais, em relação ao planejamento e controle de recursos humanos, 
nos respectivos âmbitos de atuação, têm as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas de interesse do Sistema, em especial para: 
a) elaboração de propostas de padrões de lotação para os diversos tipos de unidades 
administrativas, de acordo com sua especificidade e com base nos elementos fornecidos por 
seus dirigentes; 
b) permanente adequação do Quadro de Pessoal aos programas de trabalho; 
c) identificação das causas de rotatividade de pessoal; 
d) proposição de medidas para a melhoria da qualidade dos dados dos cadastros implantados; 
II - coordenar a identificação das necessidades de recursos humanos e orientar os órgãos e 
autoridades com responsabilidade nesse processo; 
III - elaborar, anualmente, a proposta das necessidades de recursos humanos, com base nos 
elementos apurados nos termos do inciso II deste artigo; 
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IV - efetuar a projeção das despesas com recursos humanos e encargos previdenciários para a 
elaboração do orçamento de pessoal; 
V - acompanhar e controlar a execução do orçamento de pessoal e verificar as necessidades 
de alterações; 
VI - acompanhar e analisar as variações mensais da folha de pagamento, adotando medidas 
pertinentes quando da apuração de eventuais desvios; 
VII - observar a adequação da composição do Quadro de Pessoal aos padrões de lotação 
fixados e da distribuição dos recursos humanos aos programas de trabalho em andamento; 
VIII - manifestar-se, conclusivamente, nos expedientes relativos à autorização para realização 
de: 
a) concursos internos para acesso, instruindo-os com: 
1. justificativa circunstanciada da efetiva necessidade da medida; 
2. denominação e quantidade dos cargos a serem providos e das funções ou empregos a 
serem preenchidos, com indicação dos respectivos vencimentos e salários; 
3. indicação das vagas, datas e motivos das vacâncias, bem como da quantidade de cargos, 
empregos e funções existentes no Quadro de Pessoal; 
4. demonstração da disponibilidade orçamentária; 
b) concursos públicos e/ou aproveitamento de candidatos remanescentes de concursos 
públicos, instruindo-os nos termos das normas pertinentes; 
IX - manifestar-se: 
a) nas propostas relativas a transferência de cargos, empregos ou funções, instruindo-as com: 
1. quantidade existente no Quadro de Pessoal; 
2. perfil do ocupante, quando for o caso; 
3. informação quanto à compatibilidade do cargo, emprego ou da função com as finalidades do 
órgão ou da entidade; 
4. argumentos que demonstrem a viabilidade ou não da medida; 
b) nos processos relativos à identificação de unidades ou à classificação de funções de serviço 
público para efeito de atribuição de "pro labore", instruindo-os nos termos da legislação 
pertinente; 
X- colaborar com o órgão central do Sistema no desempenho de suas atribuições, em especial 
na: 
a) realização de estudos para subsidiar a política de recursos humanos; 
b) elaboração de: 
1. diretrizes, normas e manuais de procedimentos; 
2. padrões de lotação para as unidades de administração geral; 
c) organização e implantação de sistemas de recursos humanos; 
(...) 

 
§ 1º - São atribuições comuns à Assistência Técnica e aos Centros, do 
Departamento, as previstas nos incisos III, alíneas “a”, “b” e “c”, VI e VII do artigo 
14 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 14 - Aos órgãos subsetoriais, nos respectivos âmbitos de atuação, cabe: 
(...) 
III - atuar em integração com o órgão setorial devendo: 
a) observar e fazer observar suas orientações, em conformidade com as diretrizes e normas 
emanadas do órgão central do Sistema; 
b) atender ou providenciar o atendimento de suas solicitações; 
c) mantê-lo permanentemente informado sobre a situação dos recursos humanos; 
(...) 
VI - atender a consultas e zelar pela adequada instrução dos processos que devam ser 
submetidos à apreciação superior ou de outros órgãos; 
VII - manter os servidores informados a respeito de seus direitos e deveres. 

 
§ 2º - A Assistência Técnica tem, ainda, as atribuições previstas no artigo 62 
deste decreto. 

 
Artigo 62 - As Assistências Técnicas, as Assistências Técnicas dos Coordenadores e os 
Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 
III - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 
IV - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos;  
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 
VI - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas; 
VII - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
IX - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes; 
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área 
de atuação. 
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SEÇÃO III 
Da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

 
    Artigo 41 - A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais tem as seguintes atribuições: 

 
I - planejar, coordenar, monitorar e orientar a aplicação de normas e políticas, 
bem como a execução de planos, programas, projetos e ações relacionados à 
proteção e à recuperação dos recursos naturais, ao uso sustentável e à 
conservação da biodiversidade;  
 
II - expedir autorizações relativas à fauna silvestre. 

 
    Artigo 42 - O Departamento de Biodiversidade tem as 
seguintes atribuições: 

 
I - propor: 

 
a) normas e modelos para a restauração ecológica, incluindo: 

 
1. a reabilitação de áreas degradadas; 
 
2. a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, inclusive em 
águas marinhas e continentais; 
 
3. a restauração de paisagens fragmentadas; 
 
4. a proteção de nascentes; 
 
5. o controle e manejo de espécies exóticas invasoras, bem como 
daquelas com potencial de invasão; 

 
b) estratégias para conservação da biodiversidade e restauração ecológica; 

 
II - propor medidas e executar ações que visem a monitorar as atividades de 
proteção da biodiversidade e restauração ecológica, inclusive mediante a 
elaboração de laudos que, por meio da celebração de convênio, poderão também 
subsidiar as ações de licenciamento e fiscalização ambiental de competência dos 
demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 
 
III - desenvolver e executar programas de orientação, difusão e capacitação 
relacionados a técnicas de restauração ecológica e conservação da 
biodiversidade, incluindo espécies exóticas invasoras;  
 
IV - apoiar os municípios para a adoção de práticas de conservação da 
biodiversidade e restauração ecológica;  
 
V - por meio do Centro de Projetos Ambientais: 

 
a) elaborar, apoiar e implantar, diretamente ou por meio de parcerias, 
estratégias, programas, projetos e ações voltados à conservação e ao uso 
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sustentável da biodiversidade; 
 
b) acompanhar a execução e avaliar os resultados de programas, projetos e 
ações a que se refere a alínea “a” deste inciso; 
 
c) com relação às reservas legais previstas na Lei federal nº 4.771, de 15 de 
setembro de 1965: 

 
Lei federal nº 4.771, DE 15 de setembro de 1965 

 
Institui o novo Código Florestal. 
 

ANEXO XX 

 
1. definir diretrizes e coordenar as ações para sua implantação e/ou 
compensação, inclusive nos casos vinculados ao licenciamento 
ambiental; 
 
2. avaliar a localização e a instituição da reserva legal, inclusive 
mediante compensação fora dos limites da propriedade a que está 
relacionada, nos termos previstos na legislação pertinente; 

 
d) apoiar a realização de estudos e o desenvolvimento de modelos e 
alternativas sustentáveis para implantação, manejo e gestão de áreas 
protegidas; 
 

VI - por meio do Centro de Restauração Ecológica: 
 
a) coordenar, promover, analisar, acompanhar, planejar e executar, 
diretamente ou em parcerias com entidades públicas ou privadas, programas 
e projetos de restauração ecológica, inclusive de reabilitação de áreas 
degradadas, visando ao restabelecimento de processos ecológicos, bem 
como ao incremento da conectividade da paisagem; 
 
b) contribuir para o desenvolvimento e a difusão de normas e de 
metodologias de restauração ecológica, incluindo reabilitação de áreas 
degradadas, nas diferentes formações vegetacionais ocorrentes no Estado 
de São Paulo. 

 
    Artigo 43 - O Departamento de Fauna tem as seguintes 
atribuições: 

 
I - propor normas e modelos para a conservação da fauna silvestre e o manejo da 
fauna exótica invasora;  
 
II - desenvolver ações e realizar a gestão da fauna silvestre em âmbito estadual; 
 
III - coordenar a expedição de autorizações relativas à fauna silvestre; 
 
IV - coordenar e avaliar a eficácia da implantação da legislação ambiental 
relacionada à fauna silvestre; 
 
V - realizar ações necessárias à execução da Lei nº 12.916, de 16 de abril de 
2008, em especial as relativas ao Programa Estadual de Identificação e Controle 
da População de Cães e Gatos, instituído pelo Decreto nº 55.373, de 28 de 
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janeiro de 2010; 
 

Lei nº 12.916, de 16 de abril de 2008 
 

Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XI 
 

Decreto nº 55.373, 28 de janeiro de 2010 
 

Institui o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, 
autoriza a Secretaria do Meio Ambiente, representando o Estado, a celebrar convênios com os 
Municípios do Estado de São Paulo, visando à implementação do referido Programa e dá 
providências correlatas. 
 

ANEXO XII 

 
VI - por meio do Centro de Manejo de Fauna Silvestre: 

 
a) executar e/ou acompanhar projetos de manejo da fauna silvestre “in situ”, 
nativa e exótica; 
 
b) avaliar projetos, elaborar pareceres, expedir autorizações e acompanhar 
as condicionantes destas, para: 
 

1. manejo da fauna silvestre “in situ”, nativa e exótica; 
 
2. levantamento, monitoramento, resgate, translocação e transporte de 
fauna silvestre no âmbito do licenciamento ambiental do Estado; 

 
c) realizar estudos e análises sobre conservação da fauna silvestre nativa; 

 
VII - por meio do Centro de Destinação de Fauna Silvestre, analisar a viabilidade, 
expedir autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 

 
a) implantação e funcionamento de centros de reabilitação, centros de 
triagem e áreas de soltura e monitoramento de animais silvestres; 
 
b) soltura de animais silvestres;  

 
VIII - por meio do Centro de Fauna Silvestre em Cativeiro, analisar solicitações e 
projetos, expedir autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 

 
a) uso ou manejo da fauna silvestre em cativeiro; 
 
b) transporte, beneficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos 
da fauna silvestre; 

 
IX - por meio do Centro de Manejo de Fauna Doméstica, realizar a avaliação e o 
acompanhamento técnico de projetos vinculados ao Programa Estadual de 
Identificação e Controle da População de Cães e Gatos.  
 
Parágrafo único - O Departamento de Fauna tem, ainda, por meio dos Centros a 
que se referem os incisos VI, VII e VIII deste artigo, em suas respectivas áreas de 
atuação, a atribuição de realizar estudos, desenvolver modelos e propor normas 
voltadas ao manejo de fauna silvestre, à destinação de animais silvestres e à 
gestão da fauna silvestre em cativeiro. 

 
 
Artigo 43 – (...) 
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VI - por meio do Centro de Manejo de Fauna Silvestre: 
a) executar e/ou acompanhar projetos de manejo da fauna silvestre “in situ”, nativa e exótica; 
b) avaliar projetos, elaborar pareceres, expedir autorizações e acompanhar as condicionantes 
destas, para: 
1. manejo da fauna silvestre “in situ”, nativa e exótica; 
2. levantamento, monitoramento, resgate, translocação e transporte de fauna silvestre no 
âmbito do licenciamento ambiental do Estado; 
c) realizar estudos e análises sobre conservação da fauna silvestre nativa; 
VII - por meio do Centro de Destinação de Fauna Silvestre, analisar a viabilidade, expedir 
autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 
a) implantação e funcionamento de centros de reabilitação, centros de triagem e áreas de 
soltura e monitoramento de animais silvestres; 
b) soltura de animais silvestres;  
VIII - por meio do Centro de Fauna Silvestre em Cativeiro, analisar solicitações e projetos, 
expedir autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 
a) uso ou manejo da fauna silvestre em cativeiro; 
b) transporte, beneficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos da fauna silvestre; 
(...) 

 
    Artigo 44 - O Departamento de Desenvolvimento 
Sustentável tem as seguintes atribuições: 

 
I - desenvolver, aplicar e avaliar práticas e tecnologias para a utilização 
sustentável dos recursos naturais e a minimização de impactos ambientais em 
atividades agropecuárias e florestais; 
 
II - apoiar ações voltadas à proteção de áreas de mananciais;  
 
III - por meio do Centro de Desenvolvimento Tecnológico: 

 
a) difundir tecnologias de produção de baixo impacto, em especial para 
orientar as atividades agropecuárias e florestais; 
 
b) estimular a certificação e a adoção, por empresas e produtores rurais, de 
códigos voluntários de conduta ambientalmente sustentável; 
 
c) apoiar programas de “Produção Mais Limpa” associados às atividades 
agropecuárias, agroindustriais e florestais; 
 
d) identificar e apoiar projetos públicos e privados de redução e 
compensação de emissões de gases de efeito estufa, em especial aqueles 
relacionados às atividades agropecuárias, agroindustriais e florestais; 

 
IV - por meio do Centro de Programas de Uso Sustentável: 

 
a) desenvolver e implementar instrumentos econômicos de incentivo à 
recuperação e preservação de recursos naturais, em especial mecanismos 
de pagamento por serviços ambientais; 
 
b) implementar a reposição florestal de que trata a Lei n° 10.780, de 9 de 
março de 2001, e as demais ações relacionadas ao uso sustentável e à 
gestão de recursos florestais. 

 
Lei nº 10.780, de 9 de março de 2001 

 
Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo e dá outras providências. 
 

ANEXO XXI 

 
    Artigo 45 - O Centro de Informações tem as seguintes 
atribuições: 
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I - acompanhar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de informações 
necessários à execução das atribuições da Coordenadoria; 
 
II - realizar a administração dos sistemas e oferecer suporte aos seus usuários; 
 
III - prestar auxílio aos usuários da Coordenadoria em questões relativas à 
tecnologia da informação; 
 
IV - manter bancos de dados para subsidiar as ações da Coordenadoria, com 
ênfase nas informações voltadas para reposição florestal e reservas legais em 
propriedades rurais. 

 
    Artigo 46 - O Centro Técnico de Programas e Projetos de 
Biodiversidade tem as seguintes atribuições: 

 
I - por meio de seu Corpo Técnico, apoiar, planejar e coordenar a execução, no 
âmbito regional, dos programas, projetos e ações da Coordenadoria; 
 
II - por meio dos Núcleos Regionais de Programas e Projetos, executar, em suas 
respectivas áreas de atuação, os programas, projetos e ações de proteção da 
biodiversidade e de desenvolvimento sustentável. 

 
    Artigo 47 - O Centro de Monitoramento e Avaliação de 
Programas e Projetos de Biodiversidade tem as seguintes atribuições: 

 
I - acompanhar, monitorar e avaliar atividades, programas e projetos 
desenvolvidos pela Coordenadoria; 
 
II - organizar e disponibilizar as informações técnicas de interesse da 
Coordenadoria, em especial aquelas de expressão geoespacial; 
 
III - apoiar: 

 
a) os Departamentos da Coordenadoria no uso, bem como na produção, 
organização e análise das informações; 
 
b) a integração das informações produzidas pela Coordenadoria aos 
sistemas de informação e bancos de dados de outras unidades da 
Secretaria, em especial aos geridos pelo Departamento de Informações 
Ambientais, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental.  

 
 

SEÇÃO IV 
Da Coordenadoria de Educação Ambiental 

 
    Artigo 48 - A Coordenadoria de Educação Ambiental tem as 
seguintes atribuições:  

 
I - promover: 

 
a) a execução, por meio de ações integradas às diretrizes da Secretaria, da 
Política Estadual de Educação Ambiental;  
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b) a participação do Estado de São Paulo nos diversos programas nacionais 
e internacionais de educação ambiental; 

 
II - estabelecer: 

 
a) canais permanentes de comunicação em educação ambiental entre o 
Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais - SEAQUA e os diferentes segmentos sociais; 
 
b) ações de forma integrada com outras Secretarias, órgãos e entidades da 
Administração Pública e com a sociedade civil; 

 
III - fomentar atividades que envolvam a comunicação educativa; 
 
IV - propor, planejar e coordenar a execução das ações relativas às Políticas 
Públicas em Educação Ambiental. 

 
    Artigo 49 - O Departamento de Relações Institucionais em 
Educação Ambiental tem as seguintes atribuições:  

 
I - promover: 
 

a) a integração e articulação de políticas públicas para a educação 
ambiental; 
 
b) a interlocução junto aos órgãos e entidades públicas estaduais, 
municipais e federais, visando implantar processos permanentes de difusão 
de informações, estudos, pesquisas, metodologias, conhecimentos e 
práticas individuais e coletivas relativas à educação ambiental;  
 
c) a articulação de ações inclusivas em matéria de educação ambiental; 

 
II - fomentar a celebração de parcerias com organismos nacionais e 
internacionais, públicos e privados, para a execução de programas voltados à im-
plantação de políticas de educação ambiental; 
 
III - por meio do Centro de Referência em Educação Ambiental: 

 
a) promover a criação, manutenção, atualização e ampliação dos acervos 
voltados para a área de educação ambiental, disponibilizando-os aos 
usuários e demais interessados; 
 
b) organizar, manter e administrar banco de dados relacionados à área de 
educação ambiental; 
 
c) disponibilizar pela Internet, a diferentes grupos de usuários, informações 
relativas a material bibliográfico, iconográfico e outros voltados à área de 
educação ambiental; 
 
d) produzir e distribuir material didático em educação ambiental; 
 
e) promover e divulgar exposições itinerantes; 
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f) pesquisar, compilar e difundir conhecimentos e informações de modo a 
ampliar a participação da sociedade na educação ambiental; 
 
g) dispor de suporte bibliográfico, iconográfico e informativo para atender a 
demanda de informações na área de educação ambiental; 

 
IV - por meio do Centro de Integração, Articulação e Parcerias: 

 
a) promover: 

 
1. a integração, articulação e parcerias entre os poderes públicos e 
entidades privadas, para ampliação da rede de educação ambiental do 
Estado de São Paulo; 
 
2. a interação entre órgãos públicos e entidades privadas, nacionais e 
internacionais, para apoiar e implementar acordos de cooperação 
técnica, científica, cultural e socioambiental, visando à difusão da 
educação ambiental; 

 
b) fomentar: 
 

1. a celebração de convênios e contratos na área de educação 
ambiental, com entidades públicas e privadas, nacionais ou 
internacionais; 
 
2. o intercâmbio de informações e experiências em educação 
ambiental;  

 
c) coordenar a execução: 

 
1. da Política Estadual de Educação Ambiental, instituída pela Lei nº 
12.780, de 30 de novembro de 2007;  
 

Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007 
 

Institui a Política Estadual de Educação Ambiental. 
 

ANEXO XXII 

 
2. do Programa Estadual de Educação Ambiental, instituído pelo 
Decreto nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010; 
 

Decreto nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010 
 

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e o Projeto Ambiental 
Estratégico Criança Ecológica, autoriza o Secretário do Meio Ambiente a 
representar o Estado na celebração de convênios com Municípios paulistas, 
entidades com fins não econômicos, instituições de ensino e/ou pesquisa, 
fundações e empresas localizadas no Estado de São Paulo, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XXIII 

 
d) articular e promover a ação conjunta da educação ambiental nas três 
esferas de governo e com a sociedade civil. 

 
    Artigo 50 - O Departamento de Políticas Públicas em 
Educação Ambiental tem as seguintes atribuições: 
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I - propor, planejar e implementar políticas públicas em educação ambiental por 
meio de projetos e ações que incentivem valores, práticas e atitudes individuais 
e/ou coletivas voltadas para a sustentabilidade socioambiental; 
 
II - apoiar o planejamento de cursos de formação para diversos segmentos 
sociais; 
 
III - estimular o cidadão a analisar e participar da resolução dos problemas 
ambientais, através de sua sensibilização para o exercício de responsabilidades 
por práticas conservacionistas nos ambientes de trabalho, no lar e em outros 
centros de convivência social; 
 
IV - promover atividades com a comunidade, envolvendo ações de 
conscientização ambiental; 
 
V - analisar publicações de educação ambiental, considerando seus aspectos 
metodológicos, técnicos e científicos, para fins de divulgação; 
 
VI - integrar e promover a formação de redes de educação ambiental, no âmbito 
governamental e não governamental; 
 
VII - por meio do Centro de Projetos: 

 
a) analisar, avaliar, executar e monitorar projetos e atividades de educação 
ambiental, submetidos à Secretaria;  
 
b) estabelecer parâmetros e indicadores de avaliação de projetos e 
atividades de educação ambiental desenvolvidos no âmbito dos órgãos ou 
entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 
 
c) manter atualizada e acessível base de dados de todos os projetos 
analisados, avaliados, executados e monitorados, bem como dos resultados 
destes; 
 
d) comparar os resultados esperados com os efetivamente obtidos no 
desenvolvimento dos projetos, propondo readequações e/ou redefinindo 
parâmetros ou indicadores de avaliação, quando necessário; 
 
e) produzir e analisar indicadores para monitoramento, execução e 
acompanhamento da Política Estadual de Educação Ambiental; 
 
f) dar suporte à criação e ao desenvolvimento das Políticas Municipais de 
Educação Ambiental; 
 
g) propor e participar de programas e ações regionais e locais de educação 
ambiental, contextualizando e considerando a diversidade das regiões do 
Estado; 
 
h) organizar cursos, palestras e oficinas regionais e locais que visem a 
propagar ações de educação ambiental; 
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i) articular e dar suporte técnico, junto aos órgãos descentralizados do 
SEAQUA e aos diferentes segmentos sociais, para desenvolvimento de 
ações de educação ambiental; 

 
VIII - por meio do Centro de Apoio à Formação e Mobilização: 

 
a) desenvolver projetos e atividades de educação ambiental para órgãos e 
entidades públicos e privados; 
 
b) promover, coordenar e executar ações voltadas ao treinamento de 
agentes multiplicadores para a gestão em educação ambiental; 
 
c) desenvolver e difundir metodologias, técnicas e práticas de educação 
ambiental; 
 
d) propor e executar ações de educação ambiental que incentivem a 
incorporação das questões socioambientais nas atividades dos servidores 
da Administração Pública estadual, especialmente daqueles da Secretaria;  
 
e) organizar e realizar programas para difundir conceitos, metodologias e 
experiências de educação ambiental, utilizando métodos convencionais, 
cursos ministrados à distância, videoconferências e outros recursos; 
 
f) promover: 

 
1. a articulação com órgãos e entidades, públicos e privados, visando à 
atuação conjunta no desenvolvimento de ações de mobilização; 
 
2. mutirões ambientais e outros eventos e ações voltadas para o 
envolvimento da população na melhoria da qualidade ambiental; 

 
g) apoiar a formação de recursos humanos por meio da incorporação da 
dimensão socioambiental na formação, especialização e atualização de: 

 
1. educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 
 
2. profissionais de todas as áreas;  

 
h) estimular a criação, o fortalecimento e a ampliação de redes, núcleos, 
fóruns, colegiados, câmaras técnicas e comissões voltadas à educação 
ambiental; 
 
i) desenvolver estudos e pesquisas visando: 

 
1. à incorporação da dimensão socioambiental nos diferentes níveis e 
modalidades de ensino; 
 
2. à participação da sociedade na formulação e execução de pesquisas 
relacionadas à questão socioambiental; 
 
3. à busca de alternativas curriculares e metodológicas de formação na 
área socioambiental; 
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j) cadastrar entidades ambientalistas da sociedade civil. 
 
    Artigo 51 - O Departamento de Comunicação em Educação 
Ambiental tem as seguintes atribuições: 

 
I - disponibilizar apoio logístico e de mídias às atividades, aos projetos, às 
pesquisas e a outras iniciativas em educação ambiental;  
 
II - difundir informações e experiências, identificando e incentivando a participação 
individual e coletiva na preservação do meio ambiente e na defesa da qualidade 
ambiental; 
 
III - organizar eventos que ajudem a divulgar ações em educação ambiental; 
 
IV - por meio do Centro de Produção de Mídias:  

 
a) produzir materiais didáticos e informativos necessários às ações de 
capacitação e divulgação para públicos diversos; 
 
b) criar, atualizar e administrar canais de comunicação, de modo a fomentar 
o intercâmbio de experiências voltadas à educação ambiental; 
 
c) promover a disponibilização, por meio da Internet e de outras mídias, de 
materiais educativos e informativos preparados pela unidade; 
 
d) incorporar novas tecnologias de informação e comunicação, adequando-
as aos trabalhos desenvolvidos na área de educação ambiental; 
 
e) planejar e acompanhar o desenvolvimento: 

 
1. das publicações, impressas e/ou interativas em multimídia; 
 
2. do Portal de Educação Ambiental; 

 
V - por meio do Centro de Logística e Eventos: 

 
a) providenciar e administrar espaços para atividades educativas e 
socioculturais, com foco na temática ambiental e no atendimento de 
demandas do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado 
dos Recursos Naturais - SEAQUA; 
 
b) viabilizar e apoiar a realização de eventos, oficinas pedagógicas, cursos 
de treinamento para capacitação técnica, palestras e outras atividades 
voltadas à questão ambiental. 

 
    Artigo 52 - O Grupo de Projetos Especiais tem as seguintes 
atribuições: 

 
I - difundir projetos de educação ambiental entre a população residente no 
entorno de áreas impactadas ou degradadas ambientalmente; 
 
II - incentivar: 
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a) junto à sociedade, a adoção de atitudes que incorporem valores 
socioambientais;  
 
b) a participação da sociedade na implementação de empreendimentos 
sustentáveis, visando à defesa da qualidade ambiental; 

 
III - por meio do Centro de Ações Socioambientais: 

 
a) disseminar e acompanhar a implementação da cultura de 
responsabilidade socioambiental; 
 
b) estabelecer e manter diálogo permanente com comunidades, visando ao 
aperfeiçoamento de ações ambientais conjuntas; 
 
c) orientar a sociedade civil organizada, bem como entidades públicas e 
privadas em ações de responsabilidade socioambiental, de forma a garantir 
a sustentabilidade; 
 
d) propor a implementação de metas socioambientais aos órgãos e 
entidades da Administração Pública estadual. 

 
 

SEÇÃO V 
Da Coordenadoria de Planejamento Ambiental 

 
    Artigo 53 - A Coordenadoria de Planejamento Ambiental 
tem as seguintes atribuições: 

 
I - planejar o zoneamento de áreas sob proteção especial ou de interesse 
ambiental estratégico; 
 
II - propor e estabelecer formas de cooperação com outros órgãos e entidades, 
públicos e privados, visando à promoção, recuperação e conservação da 
qualidade ambiental; 
 
III- promover ações para a compatibilização entre o planejamento ambiental e o 
planejamento dos demais setores públicos, visando ao desenvolvimento 
sustentável; 
 
IV - elaborar o planejamento ambiental estratégico do uso de recursos ambientais, 
de modo a promover a integração do desenvolvimento econômico e social com a 
proteção ambiental, garantida a participação da sociedade; 
 
V - acompanhar a implantação dos planos regionais de desenvolvimento, 
possibilitando a incorporação das metas de prevenção, proteção e recuperação 
das condições ambientais; 
 
VI - consolidar e disponibilizar informações ambientais, objetivando o apoio à 
tomada de decisão para a gestão ambiental; 
 
VII - participar do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - 
CORHI, em conjunto com as demais instituições definidas no artigo 10 do Decreto 
nº 57.113, de 7 de julho de 2011. 
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Decreto nº 57.113, de 7 de julho de 2011 
 

Adapta o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e o Comitê Coordenador do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, criados pelo Decreto nº 27.576, de 11 de novembro 
de 1987, às disposições da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991. 
Artigo 10 - A Coordenadoria de Recursos Hídricos da Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos, a Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente, a 
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, a Secretaria de Saneamento 
e Recursos Hídricos e o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, são as entidades 
básicas do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, cabendo-
lhes propiciar ao CORHI apoio administrativo, técnico, jurídico e, especificamente: 
I - exercer a direção executiva dos estudos técnicos concernentes à elaboração do Plano 
Estadual de Recursos Hídricos; 
II - fazer gestões para a obtenção de recursos financeiros; 
III - reservar, em seus orçamentos e na sua programação, os recursos financeiros e materiais 
necessários aos trabalhos do CORHI; 
IV - propiciar apoio técnico e administrativo aos Comitês de Bacias Hidrográficas, por 
intermédio de suas respectivas Diretorias ou unidades regionais; 
V - promover a integração do gerenciamento da quantidade e da qualidade dos recursos 
hídricos, mediante ação conjugada e o estabelecimento, de comum acordo, de normas, 
critérios e procedimentos. 

 
    Artigo 54 - O Departamento de Planejamento Ambiental 
Estratégico tem as seguintes atribuições: 

 
I - promover a articulação entre os vários segmentos da sociedade e do poder 
público, incorporando-os ao processo de planejamento ambiental; 
 
II - participar da gestão de áreas sob proteção especial ou de interesse ambiental 
estratégico; 
 
III - formular e propor diretrizes para disciplinar o uso dos recursos ambientais; 
 
IV - subsidiar a elaboração das políticas setoriais, regionais e estaduais, quanto 
às questões ambientais; 
 
V - elaborar planos de ação e de desenvolvimento sustentável; 
 
VI - por meio do Centro de Políticas Públicas:  

 
a) acompanhar o desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos 
que interfiram na proteção, na conservação e na recuperação da qualidade 
ambiental; 
 
b) avaliar os efeitos ambientais cumulativos associados a políticas, planos, 
programas ou projetos, públicos ou privados, que possam impactar a 
qualidade ambiental; 
 
c) difundir, junto aos órgãos e entidades públicas, do Estado e dos 
municípios, a importância da inserção de instrumentos de planejamento e de 
gestão ambiental, na proposição de suas políticas e na elaboração de seus 
projetos; 
 
d) desenvolver e aperfeiçoar metodologias a serem utilizadas em 
planejamento ambiental; 

 
VII - por meio do Centro de Zoneamento Ambiental:  

 
a) implementar o zoneamento ambiental, considerando o interesse 
estratégico e ambiental, garantida a participação da sociedade; 
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b) desenvolver estudos ambientais visando à elaboração e regulamentação 
de legislação para áreas sob proteção especial; 

 
VIII - por meio do Centro de Projetos:  

 
a) colaborar na execução de políticas públicas que envolvam questões 
ambientais, em especial por meio de ações voltadas ao cumprimento da 
Política Estadual de Resíduos Sólidos; 
 
b) planejar e definir projetos e obras resultantes de convênios, nacionais 
e/ou internacionais, e de compensação ambiental, de responsabilidade da 
Coordenadoria; 
 
c) implantar, promover e articular ações e diretrizes que visem à inserção de 
critérios sociais e ambientais, compatíveis com os princípios de de-
senvolvimento da construção civil sustentável, nas obras e nas contratações 
de serviços de engenharia a serem efetivadas pela Administração Pública, 
em todas as etapas. 

 
    Artigo 55 - O Departamento de Informações Ambientais tem 
as seguintes atribuições: 

 
I - gerir informações ambientais necessárias ao planejamento e à gestão 
ambiental, garantindo transparência, consistência e acesso público; 
 
II - produzir indicadores para o acompanhamento da execução da Política 
Estadual do Meio Ambiente; 
 
III - avaliar a eficiência e a eficácia dos instrumentos de planejamento ambiental; 
 
IV - por meio do Centro de Diagnósticos Ambientais:  

 
a) elaborar estudos técnicos para identificação de áreas frágeis ou de 
interesse ambiental que devam ser preservadas, conservadas ou 
recuperadas por meio de disciplinamento específico; 
 
b) desenvolver, implantar e aperfeiçoar metodologias de elaboração de 
diagnósticos para embasar o planejamento e a gestão ambiental; 
 
c) sistematizar informações para a elaboração do Relatório de Qualidade 
Ambiental do Estado de São Paulo; 
 
d) estabelecer diretrizes e metodologias para análise, acompanhamento e 
avaliação de projetos direcionados à melhoria da qualidade ambiental; 

 
V - por meio do Centro de Integração e Gerenciamento de Informações:  

 
a) sistematizar dados e informações ambientais para subsidiar o 
desenvolvimento de políticas públicas; 
 
b) conceber e implantar banco de dados de interesse para o planejamento e 
a gestão ambiental; 
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c) criar, manter e atualizar sistema de informações voltado para o 
planejamento e a gestão ambiental; 
 
d) realizar o acompanhamento sistemático da situação ambiental do Estado 
de São Paulo, por meio de mapeamento cartográfico informatizado; 
 
e) atualizar métodos e instrumentos de geoprocessamento que contribuam 
para o planejamento e a gestão ambiental. 

 
 

SEÇÃO VI 
Da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental 

 
    Artigo 56 - A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem 
as seguintes atribuições: 

 
I - propor normas e definir procedimentos para orientar as ações de fiscalização, a 
imposição de sanções administrativas e o processamento de Autos de Infração 
Ambiental; 
 
II - planejar, coordenar e controlar a aplicação de normas e políticas, bem como a 
execução de programas, projetos e ações relacionados à fiscalização e ao 
monitoramento dos recursos naturais; 
 
III - propor a definição de prioridades para a aplicação dos recursos financeiros 
provenientes das sanções administrativas impostas por meio da Secretaria e das 
unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
 
IV - apoiar, técnica e financeiramente, as unidades de policiamento ambiental, da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do parágrafo 
único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e 
repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente; 

 
Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“IV - apoiar, tecnicamente, as uni¬dades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição 
do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio 
ambiente;” 
 

Constituição do Estado 
 

“Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas 
diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução 
do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de 
reparação aos danos causados. 
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado 
pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, 
incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem 
prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.” 

 
V - elaborar laudos que, por meio da celebração de convênio, poderão também 
subsidiar as ações de licenciamento e fiscalização ambiental de competência dos 
demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais – SEAQUA. 

 
    Artigo 57 - O Departamento de Planejamento e 
Monitoramento tem as seguintes atribuições: 



 

69 

 

I - planejar e apoiar ações e programas de fiscalização dos recursos naturais 
voltados à proteção de mananciais e da biodiversidade, desenvolvidos 
isoladamente ou em parcerias com órgãos ou entidades públicas, federais, 
estaduais e municipais, e, quando couber, com organizações da sociedade civil; 
 
II - executar ações e programas de monitoramento voltados à proteção de 
mananciais e da biodiversidade; 
 
III - prestar apoio no planejamento das ações de fiscalização das unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, 
nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 195 da Constituição do 
Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o 
meio ambiente; 

 
Constituição do Estado 

 
“Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas 
diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução 
do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de 
reparação aos danos causados. 
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado 
pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, 
incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem 
prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.” 

 
IV - monitorar usos e ocupações em Áreas de Proteção dos Mananciais; 
 
V - estabelecer orientação técnico-normativa para o cumprimento da legislação de 
proteção da fauna e disciplinadora do uso e manejo de florestas e demais formas 
de vegetação; 
 
VI - elaborar propostas de aplicação dos recursos financeiros provenientes das 
sanções administrativas impostas por meio da Secretaria e das unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, considerando: 

 
a) as prioridades definidas pela Secretaria para a fiscalização; e 
 
b) as necessidades operacionais dos órgãos envolvidos; 

 
VII - por meio do Centro de Planejamento, elaborar: 

 
a) programas de fiscalização dos recursos naturais, inclusive em parceria 
com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outros órgãos ou entidades 
da Administração Pública, em especial: 

 
1. em Áreas de Proteção dos Mananciais; 
 
2. em áreas cobertas por vegetação nativa; 
 
3. em áreas legalmente protegidas, inclusive as definidas como 
Unidades de Conservação de Proteção Integral; 
 
Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“3. em áreas legalmente protegidas não definidas como Unidades de Conservação de Proteção 
Integral;” 

 
b) propostas de aprimoramento da normatização dos procedimentos de 
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fiscalização; 
 
VIII - por meio do Centro de Monitoramento: 

 
a) organizar e disponibilizar as informações técnicas de interesse da 
Coordenadoria, em especial aquelas de expressão geoespacial; 
 
b) realizar o monitoramento e emitir laudos sobre: 

 
1. os efeitos, na flora e na fauna, de projetos, programas, atividades, 
empreendimentos e/ou obras que causem impactos ambientais; 
 
2. o uso e a ocupação do solo nas Áreas de Proteção dos Mananciais 
da Região Metropolitana de São Paulo; 
 
3. os remanescentes de vegetação nativa, a fauna silvestre e as áreas 
legalmente protegidas, inclusive as definidas como Unidades de 
Conservação de Proteção Integral; 
 
Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“3. os remanescentes de vegetação nativa, a fauna silvestre e as áreas legalmente protegi¬das 
não definidas como Unidades de Conservação de Prote¬ção Integral;” 

 
c) apurar e avaliar a eficácia das ações de fiscalização ambiental; 
 
d) acompanhar: 

 
1. os resultados da aplicação de normas e padrões para o uso de 
recursos naturais; 
 
2. a recuperação de áreas degradadas; 

 
e) avaliar a aplicação da legislação ambiental relacionada à biodiversidade. 

 
    Artigo 58 - O Departamento de Fiscalização tem as 
seguintes atribuições:  

 
I - executar programas de fiscalização elaborados pelo Centro de Planejamento, 
do Departamento de Planejamento e Monitoramento, conforme previsto na alínea 
“a” do inciso VII do artigo 57 deste decreto; 

 
Artigo 57 - O Departamento de Planejamento e Monitoramento tem as seguintes atribuições: 
(...) 
VII - por meio do Centro de Planejamento, elaborar: 
a) programas de fiscalização dos recursos naturais, inclusive em parceria com a Polícia Militar 
do Estado de São Paulo e outros órgãos ou entidades da Administração Pública, em especial: 
1. em Áreas de Proteção dos Mananciais; 
2. em áreas cobertas por vegetação nativa; 
3. em áreas legalmente protegidas não definidas como Unidades de Conservação de Proteção 
Integral; 
(...) 

 
II - definir as ações a serem realizadas para a recuperação de áreas degradadas 
e fiscalizar o cumprimento de obrigações decorrentes da imposição de 
penalidades e da reposição florestal obrigatória; 
 
III - coordenar: 



 

71 

 

a) o processamento dos Autos de Infração Ambiental resultantes da ação da 
Coordenadoria e das unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo; 
 
b) a aplicação de sanções administrativas decorrentes de infrações contra o 
meio ambiente, conforme procedimentos definidos pela Coordenadoria;  

 
IV - por meio do Centro de Gestão de Autos de Infração Ambiental: 

 
a) gerir o processamento dos Autos de Infração Ambiental e a cobrança 
administrativa de multas aplicadas pela Coordenadoria e pelas unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
 
b) garantir o suporte técnico e administrativo para o funcionamento de 
comissão de julgamento de recursos relativos a Autos de Infração Ambiental 
não resolvidos na esfera regional; 

 
V - por meio do Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São 
Paulo e dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, em suas respectivas 
áreas de atuação:  

 
a) através de seus Corpos Técnicos: 

 
1. apoiar e gerir a execução de ações de fiscalização e de aplicação de 
sanções administrativas, de responsabilidade da Coordenadoria; 
 
2. garantir o suporte técnico e administrativo para o funcionamento, em 
âmbito regional, das comissões de julgamento de recursos relativos a 
Autos de Infração Ambiental; 
 
3. prestar apoio técnico às ações de fiscalização das unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
incumbidas, nos termos do disposto no parágrafo único do artigo 195 
da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão 
das infrações cometidas contra o meio ambiente; 
 

Constituição do Estado 
 

“Artigo 195 - As condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, 
pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, com aplicação de multas 
diárias e progressivas no caso de continuidade da infração ou reincidência, incluídas a redução 
do nível de atividade e a interdição, independentemente da obrigação dos infratores de 
reparação aos danos causados. 
Parágrafo único - O sistema de proteção e desenvolvimento do meio ambiente será integrado 
pela Polícia Militar, mediante suas unidades de policiamento florestal e de mananciais, 
incumbidas da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente, sem 
prejuízo dos corpos de fiscalização dos demais órgãos especializados.” 

 
4. executar a fiscalização a que se refere o § 1º deste artigo;  
 
§ 1º - O Secretário do Meio Ambiente, por força do artigo 2º, § 1º, item 2, da Lei nº 118, de 29 
de junho de 1973, com a redação dada pela Lei nº 13.542, de 8 de maio de 2009, poderá 
definir, por meio de resolução, os casos em que caberá ao Departamento o acompanhamento 
e a fiscalização do cumprimento das condicionantes exigidas quando do licenciamento 
ambiental. 

 
b) através de seus Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de 
Infração Ambiental:  

 
1. executar as ações de fiscalização e de aplicação de sanções 
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administrativas de responsabilidade da Coordenadoria; 
 
2. processar os Autos de Infração Ambiental e executar a cobrança 
administrativa de multas aplicadas. 

 
§ 1º - O Secretário do Meio Ambiente, por força do artigo 2º, § 1º, item 2, da Lei nº 
118, de 29 de junho de 1973, com a redação dada pela Lei nº 13.542, de 8 de 
maio de 2009, poderá definir, por meio de resolução, os casos em que caberá ao 
Departamento o acompanhamento e a fiscalização do cumprimento das 
condicionantes exigidas quando do licenciamento ambiental. 

 
Lei nº 118, de 29 de junho de 1973 

 
Autoriza a constituição de uma sociedade por ações, sob a denominação de CETESB - 
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição das 
Águas, e dá outras providências. 
 
Artigo 2º - A CETESB, na qualidade de órgão delegado do Governo do Estado de São Paulo no 
campo do controle da poluição, de órgão executor do Sistema Estadual de Administração da 
Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, e de órgão do Sistema Integrado de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, tem as seguintes atribuições: 
(...) 
§ 1º - O exercício, pela CETESB, das atribuições definidas neste artigo: 
(...) 
2 - observará as normas estabelecidas pelos órgãos superiores do Sistema Nacional do Meio 
Ambiente - SISNAMA, do SEAQUA e do SIGRH, bem como as veiculadas por resolução da 
Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 
(...) 

 
§ 2º - Cabe, ainda, ao Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de 
São Paulo apoiar e gerir a execução de programas e ações de fiscalização da 
legislação estadual de proteção de mananciais. 

 
    Artigo 59 - O Centro de Informações tem as seguintes 
atribuições: 

 
I - acompanhar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de informações 
necessários à execução das atribuições da Coordenadoria; 
 
II - realizar a administração dos sistemas e oferecer suporte aos seus usuários; 
 
III - prestar auxílio aos usuários da Coordenadoria em questões relativas à 
tecnologia da informação; 
 
IV - manter bancos de dados para subsidiar as ações da Coordenadoria, com 
ênfase nas informações voltadas para fiscalização e monitoramento. 

 
 

SEÇÃO VII 
Da Coordenadoria de Parques Urbanos 

 
    Artigo 60 - A Coordenadoria de Parques Urbanos tem as 
seguintes atribuições: 

 
I - planejar, coordenar, monitorar e avaliar os programas, projetos e ações 
relacionadas à gestão dos Parques Urbanos; 
 
II - promover o estabelecimento de: 
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a) normas e procedimentos administrativos para a gestão dos Parques 
Urbanos; 
 
b) diretrizes comuns para o relacionamento das administrações dos Parques 
Urbanos com seus Conselhos de Orientação ou órgãos colegiados 
equivalentes; 

 
III - adotar as providências necessárias à obtenção de autorização ou permissão 
de uso das áreas dos Parques Urbanos. 

 
    Artigo 60-A - O Departamento de Atividades 
Socioambientais tem as seguintes atribuições: 
 

I - orientar, de forma unificada, as atividades dos parques urbanos, estabelecendo 
as diretrizes de atuação a serem adotadas; 
 
II - por meio do Centro de Esporte, Lazer e Cultura: 
 

a) realizar a programação de esporte, lazer e cultura que envolva estudantes 
e público em geral; 
 
b) indicar parâmetros e realizar o monitoramento da visitação pública nas 
dependências dos parques urbanos; 

 
III - por meio do Centro de Integração e Comunicação Social: 
 

a) elaborar material informativo sobre as atividades desenvolvidas nos 
parques urbanos; 
 
b) manter contatos e intercâmbio de informações com os frequentadores, 
visitantes e moradores das redondezas dos parques urbanos. 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Artigo 60-A 

 
    Artigo 61 - O Departamento Técnico-Operacional tem, por 
meio dos Centros de Gestão, as seguintes atribuições: 
 

Nova redação dada pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 
Texto anterior: 
“Artigo 61 - Os Centros de Gestão dos Parques Urbanos têm, em suas respectivas áreas de 
atuação, as seguintes atribuições:” 

 
I - executar os programas, projetos e ações referentes à gestão dos Parques 
Urbanos; 
 
II - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades 
desenvolvidas nos Parques Urbanos, fornecendo, periodicamente, informações 
gerenciais à Coordenadoria;  
 
III - propor normas e manuais de procedimentos para a gestão dos Parques 
Urbanos; 
 
IV - fiscalizar, monitorar e orientar a prestação de serviços relacionados a 
atividades de manutenção dos Parques Urbanos; 
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V - acompanhar reformas ou implantação de novas instalações, estruturas e 
equipamentos nos Parques Urbanos; 
 
VI - propor, orientar e executar a programação de eventos e atividades nos 
Parques Urbanos; 
 
VII - zelar pela adequação das atividades desenvolvidas nos Parques Urbanos, 
para atendimento de demandas socioculturais e o melhor uso público da área; 
 
VIII - encaminhar, à Coordenadoria, propostas de uso das áreas dos Parques 
Urbanos.  

 
 

SEÇÃO VIII 
Das Assistências Técnicas, das Assistências Técnicas dos Coordenadores 

e dos Corpos Técnicos 
 
    Artigo 62 - As Assistências Técnicas, as Assistências 
Técnicas dos Coordenadores e os Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de 
atuação, as seguintes atribuições comuns: 

 
I - assistir o dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
 
II - instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 
 
III - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 
 
IV - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos;  
 
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da 
unidade; 
 
VI - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades 
desenvolvidas; 
 
VII - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
 
IX - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e 
ajustes; 
 
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos 
à sua área de atuação. 

 
    Artigo 63 - As Assistências Técnicas dos Coordenadores 
têm, ainda, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 

 
I - elaborar termos de referência e projetos básicos de natureza técnica 
relacionados à área de atuação da Coordenadoria; 
 
II - acompanhar a execução dos respectivos contratos, solicitando, quando 
necessário, sua prorrogação ou rescisão. 
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    Artigo 64 - As atribuições dos Centros serão exercidas 
através de seus Corpos Técnicos, ressalvado o disposto nos artigos 46 e 58, inciso V, 
deste decreto. 

 
Artigo 46 - O Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade tem as seguintes 
atribuições: 
I - por meio de seu Corpo Técnico, apoiar, planejar e coordenar a execução, no âmbito 
regional, dos programas, projetos e ações da Coordenadoria; 
II - por meio dos Núcleos Regionais de Programas e Projetos, executar, em suas respectivas 
áreas de atuação, os programas, projetos e ações de proteção da biodiversidade e de 
desenvolvimento sustentável. 
 
Artigo 58 - O Departamento de Fiscalização tem as seguintes atribuições: 
(...) 
V - por meio do Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São Paulo e dos 
Centros Técnicos Regionais de Fiscalização, em suas respectivas áreas de atuação:  
a) através de seus Corpos Técnicos: 
1. apoiar e gerir a execução de ações de fiscalização e de aplicação de sanções 
administrativas, de responsabilidade da Coordenadoria; 
2. garantir o suporte técnico e administrativo para o funcionamento, em âmbito regional, das 
comissões de julgamento de recursos relativos a Autos de Infração Ambiental; 
3. prestar apoio técnico às ações de fiscalização das unidades de policiamento ambiental, da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do disposto no parágrafo único 
do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações 
cometidas contra o meio ambiente; 
4. executar a fiscalização a que se refere o § 1º deste artigo; 
b) através de seus Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental:  
1. executar as ações de fiscalização e de aplicação de sanções administrativas de 
responsabilidade da Coordenadoria; 
2. processar os Autos de Infração Ambiental e executar a cobrança administrativa de multas 
aplicadas. 

 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao Centro de Gestão de 
Pessoal, do Departamento de Recursos Humanos. 

 
 

SEÇÃO IX 
Das Unidades Regionais de Apoio Técnico 

 
    Artigo 65 - As Unidades Regionais de Apoio Técnico têm, 
em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 

 
I - apoiar e/ou executar programas, projetos e ações de responsabilidade da 
Coordenadoria; 
 
II - colaborar e/ou contribuir tecnicamente com os órgãos integrantes do Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - 
SEAQUA, bem como com outros órgãos e entidades da Administração Pública 
estadual, em atividades compatíveis com sua atuação; 
 
III - executar os serviços de apoio administrativo necessários à realização das 
atribuições afetas à Unidade. 

 
 

SEÇÃO X 
Dos Núcleos Administrativos 

 
    Artigo 66 - Os Núcleos Administrativos têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 

 
I - acompanhar a execução orçamentária e o desembolso financeiro dos recursos 
da Coordenadoria; 
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II - providenciar o pagamento de diárias; 
 
III - elaborar pedidos de compra de materiais e de prestação de serviços; 
 
IV - colaborar na execução de processos de compra de materiais ou de 
contratação de serviços destinados à Coordenadoria; 
 
V - executar diretamente processos de compra de materiais ou de contratação de 
serviços, quando a despesa for realizada com recursos de adiantamento; 
 
VI - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados, na qualidade de órgão detentor, as previstas no artigo 9º do Decreto 
nº 9.543, de 1º de março de 1977; 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
“Artigo 9º - Aos órgãos detentores, com relação aos veículos que lhes forem distribuídos, 
incumbe: 
I - elaborar estudos sobre a distribuição dos veículos oficiais e em convênio pelos usuários; 
II - guardar os veículos; 
III - promover o emplacamento e o licenciamento; 
IV - elaborar escalas de serviço; 
V - providenciar manutenção restrita, compreendendo especificamente: 
a) reabastecimento, inclusive verificação dos níveis de óleos; 
b) lubrificação, lavagem e limpeza; 
c) cuidados com baterias, pneumáticos, acessórios; 
d) pequenas reparações e ajustes; 
VI - executar os serviços de transporte interno; 
VII - realizar o controle de uso e das condições do veículo, através de: 
a) registro de ocorrências; 
b) registro de saída e entrada; 
c) registro de quilometragem percorrida e gasolina consumida; 
d) elaboração de relatórios e quadros estatísticos; 
e) preenchimento de impressos e fichas diversas; 
f) registro de ferramentas, acessórios sobressalentes e controle de substituição de peças e 
acessórios. 
Parágrafo único - Para os fins e efeitos deste decreto, entende-se por reabastecimento o 
recompletamento do combustível, do óleo no «carter»,de água no sistema de refrigeração e de 
ar nos pneumáticos.” 

 
VII - exercer o previsto no artigo 67 deste decreto. 

 
Artigo 67 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente das respectivas unidades; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua 
movimentação; 
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em trânsito 
nas unidades; 
VII - controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de informações e de 
expedientes de outros órgãos da Administração Estadual; 
VIII - organizar e manter arquivo das cópias dos textos digitados; 
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação das 
unidades. 

 
VIII - (VII) protocolar, classificar e autuar papéis e processos; 
 
IX - (VIII) realizar serviços de classificação, organização e conservação de arquivos 
de documentos e processos. 
 

Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Incisos VII e VIII (erroneamente numerados) 
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SEÇÃO XI 
Do Núcleo de Apoio Administrativo e das Células de Apoio Administrativo 

 
    Artigo 67 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células 
de Apoio Administrativo têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
atribuições comuns: 

 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
 
II - preparar o expediente das respectivas unidades; 
 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 
 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a 
sua movimentação; 
 
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos 
em trânsito nas unidades; 
 
VII - controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de 
informações e de expedientes de outros órgãos da Administração Estadual; 
 
VIII - organizar e manter arquivo das cópias dos textos digitados; 
 
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à 
atuação das unidades. 

 
    Artigo 68 - Às Células de Apoio Administrativo, dos Centros 
Técnicos Regionais de Fiscalização, do Departamento de Fiscalização, da 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, cabe, ainda, protocolar, classificar e autuar 
papéis e processos. 
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CAPÍTULO VII 
DAS COMPETÊNCIAS 

 
 

SEÇÃO I 
Do Secretário do Meio Ambiente 

 
    Artigo 69 - O Secretário do Meio Ambiente, além de outras 
que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes competências: 

 
I - em relação ao Governador e ao próprio cargo: 

 
a) propor a política e as diretrizes a serem adotadas pelo Governo do Estado 
de São Paulo com relação ao meio ambiente; 
 
b) assistir o Governador no desempenho de suas funções relacionadas com 
as atividades da Secretaria; 
 
c) submeter à apreciação do Governador, observadas as disposições do 
Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007: 

 
Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007 

 
Dispõe sobre a instrução de processos e expedientes transmitidos à Casa Civil e dá 
providências correlatas. 
 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Os processos ou expedientes transmitidos à Casa Civil para decisão do Governador 
do Estado ou do Titular da Pasta, serão necessariamente instruídos nas Secretarias de Estado 
de origem com as manifestações dos órgãos técnicos e da Consultoria Jurídica, devendo esta 
demonstrar a competência de uma das citadas autoridades. 
Parágrafo único - Os processos e expedientes oriundos das autarquias, das fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual e das empresas em cujo capital o Estado 
tenha participação majoritária, bem como das entidades direta ou indiretamente por ele 
controladas, encaminhados à apreciação do Governador do Estado ou do Secretário-Chefe da 
Casa Civil, deverão ser remetidos pelo Titular da Pasta a que estejam vinculadas. 
 
Artigo 2º - Os processos e expedientes deverão ser obrigatoriamente acompanhados dos 
estudos que levaram à apresentação das proposições neles contidas, bem como das minutas 
correspondentes, quando for o caso. 
 
Artigo 3° - No encaminhamento do processo ou expediente à Casa Civil, os Secretários de 
Estado deverão instruí-lo com Exposição de Motivos, da qual constarão obrigatoriamente as 
seguintes partes: 
I - relatório sucinto da proposição ou pedido que haja dado origem ao processo ou expediente; 
II - informação resumida sobre as provas oferecidas ou apuradas, quando for o caso; 
III - conclusão dos pareceres de todos os órgãos técnicos e jurídicos, bem como a 
manifestação dos dirigentes que hajam opinado fundamentadamente sobre o mérito do assunto 
em exame; 
IV - manifestação conclusiva dos respectivos Titulares, com indicação expressa da providência 
ou providências que em seu entender devam ser tomadas. 
Parágrafo único - A Exposição de Motivos será digitada em papel de cor diferente da usada 
para as demais peças do processo. 
 
Artigo 4º - Os Requerimentos de Informação da Assembléia Legislativa do Estado, respondidos 
pelas áreas competentes da Administração Estadual, deverão ser encaminhados à Assessoria 
Técnico-Legislativa, da Casa Civil, acompanhados necessariamente da manifestação 
conclusiva do Titular da Pasta a que os órgãos informantes estejam subordinados, nos termos 
do § 4º do artigo 4º do Decreto nº 47.807, de 5 de maio de 2003 Legislação do Estado. 
 
Artigo 5º - Nos casos de assinatura de decretos, despachos, convênios, protocolos ou outros 
documentos similares em cerimônias oficiais, os processos ou expedientes correspondentes 
deverão ser remetidos à Casa Civil com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da data 
do evento, devidamente instruídos nos termos do artigo 3º deste decreto. 
Parágrafo único - Não será dado encaminhamento às matérias de que trata este artigo que 
sejam remetidas à Casa Civil unicamente por via eletrônica. 
 
Artigo 6º - Após o retorno dos processos e expedientes às Secretarias de Estado de origem, 
com decisão, os órgãos técnicos e a Consultoria Jurídica deverão dela tomar ciência. 
Artigo 7º - O órgão competente da Casa Civil devolverá de plano os processos ou expedientes 
que não observarem o disposto neste decreto. 
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto 
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nº 40.030, de 30 de março de 1995. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 26 de março de 2007 
 
JOSÉ SERRA 

 
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria pertinente 
à área de atuação da Secretaria; 
 
2. assuntos de órgãos subordinados ou de entidades vinculadas à 
Secretaria; 

 
d) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador; 
 
e) referendar os atos do Governador relativos à área de atuação da 
Secretaria; 
 
f) propor a divulgação de atos e atividades da Secretaria; 
 
g) comparecer perante a Assembléia Legislativa ou suas comissões 
especiais para prestar esclarecimentos, espontaneamente ou quando 
regularmente convocado; 
 
h) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos 
expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre matéria pertinente 
à Secretaria, dirigidos ao Governador pela Assembléia Legislativa do 
Estado; 
 
i) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das 
autoridades superiores; 

 
II - em relação às atividades gerais da Secretaria:  

 
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações 
da Secretaria, de acordo com a política e as diretrizes fixadas pelo 
Governador; 
 
b) expedir atos e instruções para a boa execução dos preceitos da 
Constituição do Estado, das leis e dos regulamentos, no âmbito da 
Secretaria; 
 
c) expedir resoluções relativas ao licenciamento e fiscalização ambiental, 
que deverão ser seguidas pelos órgãos da Pasta e demais órgãos e entida-
des integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, inclusive pelas unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
 
d) definir, mediante resolução e observada a legislação pertinente, normas, 
critérios e procedimentos para a aplicação de penalidades administrativas 
decorrentes de infrações à legislação ambiental e para o processamento dos 
respectivos autos de infração; 
 
e) decidir sobre: 
 



 

80 

 

1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes dos órgãos 
subordinados e das entidades vinculadas à Secretaria; 
 
2. os pedidos formulados em grau de recurso; 

 
f) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, 
observada a legislação vigente; 
 
g) designar: 

 
1. servidor para responder pelo expediente da Chefia de Gabinete, nos 
impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Chefe de 
Gabinete da Secretaria; 
 
2. os membros do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e 
Finanças Públicas e os integrantes de sua Equipe Técnica; 

 
h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
 
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria; 
 
j) expedir as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos 
serviços; 
 
k) autorizar: 

 
1. entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em geral, sobre 
assuntos da Pasta; 
 
2. a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não tornados 
públicos em congressos, palestras, debates ou painéis; 

 
l) aprovar os planos, programas e projetos das entidades vinculadas à 
Secretaria, face às políticas básicas traçadas pelo Estado nos respectivos 
setores; 
 
m) aprovar projetos ambientais que promovam a captação de recursos 
internacionais a serem administrados pelas Coordenadorias afetas a cada 
um; 
 
n) autorizar a doação de publicações científicas, técnicas ou didáticas, bem 
como de sementes, mudas e outros produtos e subprodutos florestais, 
produzidos por unidades da Secretaria; 
 
o) definir as áreas geográficas de atuação das seguintes unidades previstas 
neste decreto: 

 
1. Centros Técnicos Regionais de Fiscalização de que trata a alínea “c” 
do inciso II do artigo 11; 
 
Artigo 11 - A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem a seguinte estrutura: 
(...) 
II - Departamento de Fiscalização, com: 
(...) 
c) 9 (nove) Centros Técnicos Regionais de Fiscalização (de I a IX), cada um, com 1 (um) 
Núcleo de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental; 
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2. Centros de Gestão dos Parques Urbanos de que trata o inciso I do 
artigo 12; 
 
Artigo 12 - A Coordenadoria de Parques Urbanos tem a seguinte estrutura: 
I - 6 (seis) Centros de Gestão dos Parques Urbanos; 
(...) 

 
3. Núcleos Regionais de Programas e Projetos, do Centro Técnico de 
Programas e Projetos de Biodiversidade, de que trata o inciso V do 
artigo 8º; 
 
Artigo 8º - A Coordenadoria de Bio¬diversidade e Recursos Naturais tem a seguinte estrutura: 
(...) 
V - Centro Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade, com 10 (dez) Núcleos 
Regionais de Programas e Projetos (de I a X); 
(...) 

 
4. Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental 
de que tratam as alíneas “b” e “c” do inciso II do artigo 11; 
 
Artigo 11 - A Coordenadoria de Fis¬calização Ambiental tem a seguinte estrutura: 
(...) 
II - Departamento de Fiscalização, com: 
(...) 
b) Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São Paulo, com 5 (cinco) 
Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental (de I a V); 
c) 9 (nove) Centros Técnicos Regio¬nais de Fiscalização (de I a IX), cada um, com 1 (um) 
Núcleo de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental; 
(...) 

 
5. Núcleos Administrativos Regionais, de que trata o inciso VI do artigo 
6º; 
 
Artigo 6º - A Coordenadoria de Administração tem a seguinte estrutura: 
(...) 
VI - 10 (dez) Núcleos Administrativos Regionais (de I a X). 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Item 5 

 
p) apresentar relatório anual das atividades da Secretaria; 

 
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 
23 e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 23 - Aos Secretários de Estado e ao Procurador Geral do Estado, em relação ao Sistema 
de Administração de Pessoal, no âmbito dos respectivos órgãos, compete: 
I - observar e fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, relatórios 
e outros documentos ao órgão central do Sistema, bem como as diretrizes e normas dele 
emanadas; 
II - aprovar: 
a) normas complementares às emanadas do órgão central do Sistema, para o atendimento de 
situações específicas; 
b) propostas apresentadas pelos órgãos setoriais, encaminhando-as, quando for o caso, ao 
órgão central do Sistema, em especial aquelas relativas a: 
1. fixação e ampliação do quadro de pessoal e de padrões de lotação; 
2. criação, extinção ou modificação de cargos e funções; 
3. revisão de sistemas retribuitórios e instituição de classes e carreiras; 
c) pedidos de transferência de cargos, empregos e funções de seus respectivos Quadros para 
outros órgãos, encaminhando a matéria à análise técnica do órgão central do Sistema; 
d) programas de treinamento, desenvolvimento e qualidade de vida dos recursos humanos; 
III - encaminhar à apreciação do órgão central do Sistema minutas de editais de concursos 
públicos e de concursos internos para acesso; 
IV - submeter à autorização do Governador solicitações para: 
a) abertura de concursos públicos e de concursos internos para acesso, instruídas com 
justificativa da medida e demais elementos necessários à efetivação do processo, observadas 
as normas pertinentes; 
b) provimento e preenchimento de cargos, empregos e funções mediante aproveitamento de 
remanescentes de concurso público realizado por outros órgãos, observadas as normas 
pertinentes; 
V - homologar os resultados de concursos internos para acesso; 
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VI - classificar: 
a) cargos, empregos e funções nas unidades dos respectivos órgãos, respeitados os padrões 
de lotação; 
b) para fins de concessão do "pro labore" instituído pelo artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de 
julho de 1968, funções de serviço público destinadas a unidades existentes por força de lei ou 
de decreto e que não tenham cargos correspondentes, observadas as normas pertinentes e 
ouvido o órgão central do Sistema; 
VII - proceder à transferência de cargos, empregos ou funções no âmbito dos respectivos 
órgãos; 
VIII - solicitar transferência de cargos, empregos ou funções de outros órgãos, observadas as 
restrições legais; 
IX - indicar ao órgão central do Sistema os servidores considerados excedentes; 
X - admitir ou autorizar a admissão de servidores; 
XI - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados; 
XII - fixar o horário de trabalho dos servidores; 
XIII - convocar servidor para prestação de serviço extraordinário, após autorização do 
Secretário de Gestão Pública e nos termos das normas pertinentes; 
XIV - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) funções de comando retribuídas mediante "pro labore"; 
c) responder pelo expediente de unidades diretamente subordinadas; 
XV - promover servidor; 
XVI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidor, nos termos da legislação 
pertinente, nas seguintes hipóteses: 
a) para dentro do País, quando se tratar de: 
1. missão ou estudo de interesse do serviço público; 
2. participação em congressos e outros certames culturais, técnicos ou científicos; 
3. participação em provas de competições desportivas, desde que haja requisição da 
autoridade competente; 
b) para ter exercício em entidades com as quais o Estado mantenha convênio, obedecidas as 
normas neles estabelecidas; 
XVII - requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dos respectivos órgãos ou 
Autarquias, de acordo com a legislação pertinente; 
XVIII - conceder: 
a) gratificações a servidores, quando for o caso, observada a legislação pertinente; 
b) licença a servidor para tratar de interesses particulares; 
XIX - autorizar o pagamento de transporte e de diárias a servidores; 
XX - conceder e arbitrar ajuda de custo a servidores, observada a legislação pertinente; 
XXI - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de processo administrativo ou de sindicância, inclusive para apuração de 
responsabilidade em acidentes com veículos oficiais; 
c) providências para a instauração de inquérito policial; 
XXII - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente; 
XXIII - exonerar, a pedido, servidor ocupante de cargo em comissão; 
XXIV - dispensar servidores, nos termos da legislação pertinente, inclusive quando a critério da 
Administração, independentemente da criação do cargo correspondente, no caso de cessação 
da necessidade do serviço, com fundamento no inciso III do artigo 35 da Lei nº 500, de 13 de 
novembro de 1974; 
XXV - autorizar a dispensa de reposição de vantagens, ouvidas a Unidade Central de Recursos 
Humanos e a Consultoria Jurídica do órgão, nos casos de aplicação do Despacho Normativo 
do Governador de 31 de janeiro de 1986; 
XXVI - reconhecer direito de servidor à contagem de tempo de serviço prestado sob o regime 
de credenciamento, à vista de manifestação do Secretário de Gestão Pública, nos casos de 
aplicação do Despacho Normativo do Governador de 14 de outubro de 1986; 
XXVII - avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a 
legislação pertinente; 
XXVIII - apostilar decretos de provimento de cargos para retificar: 
a) Subquadro ou Tabela do Quadro a que pertence o cargo; 
b) unidade de classificação; 
c) padrão ou referência do cargo; 
d) jornada de trabalho. 
 
Artigo 39 - As autoridades abrangidas pelos artigos 23 a 34 deste decreto poderão exercer, 
também, em relação ao pessoal diretamente subordinado e sempre que a estrutura 
organizacional assim exigir, as competências conferidas às autoridades de menor nível 
hierárquico. 

 
IV - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, as 
previstas no artigo 12 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 12 - Aos Secretários de Estado, em relação aos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária, compete: 
I - baixar normas, no âmbito das respectivas Pastas, relativas à Administração Financeira e 
Orçamentária atendendo a orientação emendada dos Órgãos Centrais; 
II - aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades Orçamentárias; 
III - submeter à aprovação da autoridade competente a proposta orçamentária da respectiva 
Pasta; 
IV - autorizar, mediante resolução, a distribuição de recursos orçamentários para as Unidades 
de Despesa. 
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V - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos 
Motorizados, as previstas no artigo 14 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 
1977; 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
Artigo 14 - Aos Secretários de Estado, em relação às frotas, compete: 
I - encaminhar aos órgãos centrais proposições relativas: 
a) fixação, alterações e programa anual da renovação das frotas; 
b) à criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas; 
II - baixar normas no âmbito da Pasta, para as frotas, oficinas e garagens. 

 
VI - em relação à administração de material e patrimônio: 

 
a) as previstas: 

 
1. nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 
1990, alterado pelos Decretos nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, nº 
34.544, de 14 de janeiro de 1992, e nº 37.410, de 9 de setembro de 
1993; 
 

Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 
 

Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 

 
Artigo 1.º - São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 
 
Artigo 3º - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado expedirão normas para 
aplicação das multas a que aludem o artigo 79 e o § 2º, artigo 80 da Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989. 
 
Artigo 5º - As competências constantes dos artigos 1º e 2º, quando já não tenham sido 
atribuídas, por decreto de organização, a autoridade subordinada, poderão ser delegadas, 
mediante ato específico publicado no Diário Oficial, na seguinte conformidade: 
I - ao Chefe de Gabinete ou aos dirigentes de unidades orçamentárias, quanto às 
concorrências; 
II - ao Chefe de Gabinete, aos dirigentes de unidades orçamentárias ou aos dirigentes de 
unidades de despesa, quanto às demais modalidades de licitação. 

 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
 

Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002 
 

Dispõe sobre o pregão, a que se refere a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 
providências correlatas. 

 
Artigo 3º - Compete ao Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Estado, ao 
Superintendente de Autarquia, ao Chefe de Gabinete e aos dirigentes de unidades 
orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de pregão cujo valor estimado da 
contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 
a) as exigências da habilitação; 
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b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances. 
III - justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 
Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados sejam inferiores ao limite fixado no 
caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de despesa. 

 
b) autorizar: 

 
1. a transferência de bens, exceto imóveis, inclusive para outras 
Secretarias de Estado; 
 
2. o recebimento de doações de bens móveis e serviços, sem 
encargos; 
 
3. a locação de imóveis; 

 
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado. 

 
 

SEÇÃO II 
Do Secretário Adjunto 

 
    Artigo 70 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe 
forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes compe-
tências: 

 
I - responder pelo expediente da Secretaria, nos impedimentos legais e 
temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta; 
 
II - representar o Secretário, quando for o caso, junto a autoridades e órgãos; 
 
III - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e os dirigentes 
dos órgãos da Secretaria e das entidades a ela vinculadas, acompanhando o 
desenvolvimento dos programas, projetos e ações; 
 
IV - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
 
V - coordenar a Câmara de Compensação Ambiental. 

 
 

SEÇÃO III 
Do Chefe de Gabinete 

 
    Artigo 71 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe 
forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes compe-
tências: 

 
I - em relação às atividades gerais: 

 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
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b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se 
fizerem necessárias; 
 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades 
subordinadas; 
 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
 
e) solicitar informações a outros órgãos da Administração Pública; 
 
f) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos 
competentes para manifestação sobre os assuntos neles tratados; 
 
g) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos; 
 
h) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à 
Procuradoria Geral do Estado; 
 
i) autorizar: 

 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
 
2. a realização de atividades de treinamento de pessoal; 
 
3. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas 
e de utilidade pública, de serviços, produtos e subprodutos originários 
de suas respectivas unidades, a título de fomento e intercâmbio, até o 
limite fixado pelo Secretário, obedecida a legislação vigente; 

 
j) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
 
k) autorizar estágios em unidades subordinadas; 

 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 
29, 30, 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 29 - Aos Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado, ao Procurador do Estado Chefe 
de Gabinete e aos Coordenadores de Coordenadorias ou de unidades de nível equivalente, da 
Administração Direta, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete: 
I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação pertinente; 
II - classificar cargos, empregos e funções nas unidades subordinadas; 
III - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a nomeados para 
cargos em comissão, bem como de direção e chefia das unidades subordinadas; 
IV - autorizar: 
a) horários especiais de trabalho; 
b) pagamento de diárias a servidores, até 30 (trinta) dias; 
c) pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, na forma da legislação 
pertinente; 
d) por ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas, a requisitarem transporte de 
pessoal por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes; 
V - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) responder pelo expediente das unidades subordinadas; 
VI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidores, para dentro do País e por prazo 
até 30 (trinta) dias, quando se tratar de: 
a) missão ou estudo de interesse do serviço público; 
b) participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou científicos; 
c) participação em provas de competições desportivas, desde que haja requisição de 
autoridade competente; 
VII- requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dentro do País, até o limite máximo 
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fixado na legislação pertinente; 
VIII - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de processo administrativo ou de sindicância, inclusive para apuração de 
responsabilidade em acidentes com veículos oficiais; 
c) providências para a instauração de inquérito policial; 
IX - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente; 
X - avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação 
pertinente. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e ao 
Procurador do Estado Chefe de Gabinete, de acordo com a legislação pertinente: 
1. ordenar o afastamento preventivo de servidor até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis 
uma única vez por igual período; 
2. designar, servidor acusado, para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas, até 
decisão final da sindicância ou do processo administrativo. 
 
Artigo 30 - Os Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e o Procurador do Estado Chefe 
de Gabinete poderão exercer as competências previstas no artigo 29 deste decreto, parcial ou 
integralmente, conforme for o caso, também em relação às demais unidades diretamente 
subordinadas aos respectivos Secretários de Estado e ao Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - A aplicação deste artigo será disciplinada mediante resoluções específicas, a 
critério de cada Secretário de Estado e do Procurador Geral do Estado. 
 
Artigo 31 - Aos Diretores de Departamento, aos dirigentes de unidades de nível equivalente e 
aos Chefes de Gabinete de Autarquias, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, 
em suas respectivas áreas de atuação, compete: 
I - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a nomeados ou 
admitidos para cargos, empregos ou funções em comissão de unidades subordinadas; 
II - autorizar: 
a) horários especiais de trabalho; 
b) o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente; 
III - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) responder pelo expediente de unidades subordinadas; 
IV - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com 
veículos oficiais. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de 
unidades de nível equivalente aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
Artigo 33 - Aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, 
aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigentes de unidades de despesa, compete, 
ainda: 
I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação pertinente; 
II - autorizar: 
a) o pagamento de diárias a servidores, até 15 (quinze) dias; 
b) o pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, na forma da 
legislação pertinente; 
c) o parcelamento de débito de servidores, observada a legislação pertinente; 
III - autorizar a concessão e fixar o valor da gratificação "pro labore" a servidor que pagar ou 
receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente. 

 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 

 
a) assinar editais de concorrência; 
 
b) as previstas: 

 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, 
alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a 
qualquer modalidade de licitação; 
 

Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 
 

Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 
 
Artigo 1.º -  São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
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III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 

 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002; 
 

Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002 
 

Dispõe sobre o pregão, a que se refere a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 
providências correlatas. 

 
Artigo 3º - Compete ao Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Estado, ao 
Superintendente de Autarquia, ao Chefe de Gabinete e aos dirigentes de unidades 
orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de pregão cujo valor estimado da 
contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 
a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances. 
III - justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 
Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados sejam inferiores ao limite fixado no 
caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de despesa. 

 
c) autorizar: 

 
1. a transferência de bens móveis entre as unidades da estrutura 
básica da Secretaria; 
 
2. mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem 
transporte de material por conta do Estado; 
 
3. a locação de imóveis; 

 
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado; 

 
IV - em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios - SIAFEM/SP, no âmbito da Secretaria, normatizar e definir os níveis 
de acesso para consultas e registros. 
 
Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda: 

 
1. responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, 
legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta e do Se-
cretário Adjunto; 
 
2. substituir o Secretário Adjunto em seus impedimentos legais e 
temporários, bem como ocasionais. 
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SEÇÃO IV 
Dos Coordenadores das Coordenadorias 

 
    Artigo 72 - Os Coordenadores das Coordenadorias, além de 
outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de 
atuação, as seguintes competências: 

 
I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I do artigo 71 deste de-
creto; 

 
Artigo 71 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, 
tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas; 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
e) solicitar informações a outros órgãos da Administração Pública; 
f) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para 
manifestação sobre os assuntos neles tratados; 
g) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos; 
h) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do 
Estado; 
i) autorizar: 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
2. a realização de atividades de treinamento de pessoal; 
3. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, 
de serviços, produtos e subprodutos originários de suas respectivas unidades, a título de 
fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário, obedecida a legislação vigente; 
j) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
k) autorizar estágios em unidades subordinadas; 

 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 
29, 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 29 - Aos Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado, ao Procurador do Estado Chefe 
de Gabinete e aos Coordenadores de Coordenadorias ou de unidades de nível equivalente, da 
Administração Direta, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete: 
I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação pertinente; 
II - classificar cargos, empregos e funções nas unidades subordinadas; 
III - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a nomeados para 
cargos em comissão, bem como de direção e chefia das unidades subordinadas; 
IV - autorizar: 
a) horários especiais de trabalho; 
b) pagamento de diárias a servidores, até 30 (trinta) dias; 
c) pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, na forma da legislação 
pertinente; 
d) por ato específico, as autoridades que lhes são subordinadas, a requisitarem transporte de 
pessoal por conta do Estado, observadas as restrições legais vigentes; 
V - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) responder pelo expediente das unidades subordinadas; 
VI - autorizar, cessar ou prorrogar afastamento de servidores, para dentro do País e por prazo 
até 30 (trinta) dias, quando se tratar de: 
a) missão ou estudo de interesse do serviço público; 
b) participação em congressos ou outros certames culturais, técnicos ou científicos; 
c) participação em provas de competições desportivas, desde que haja requisição de 
autoridade competente; 
VII- requisitar passagens aéreas para servidor a serviço dentro do País, até o limite máximo 
fixado na legislação pertinente; 
VIII - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de processo administrativo ou de sindicância, inclusive para apuração de 
responsabilidade em acidentes com veículos oficiais; 
c) providências para a instauração de inquérito policial; 
IX - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente; 
X - avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação 
pertinente. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Chefes de Gabinete das Secretarias de Estado e ao 
Procurador do Estado Chefe de Gabinete, de acordo com a legislação pertinente: 
1. ordenar o afastamento preventivo de servidor até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis 
uma única vez por igual período; 
2. designar, servidor acusado, para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas, até 
decisão final da sindicância ou do processo administrativo. 
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Artigo 31 - Aos Diretores de Departamento, aos dirigentes de unidades de nível equivalente e 
aos Chefes de Gabinete de Autarquias, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, 
em suas respectivas áreas de atuação, compete: 
I - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a nomeados ou 
admitidos para cargos, empregos ou funções em comissão de unidades subordinadas; 
II - autorizar: 
a) horários especiais de trabalho; 
b) o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente; 
III - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) responder pelo expediente de unidades subordinadas; 
IV - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com 
veículos oficiais. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de 
unidades de nível equivalente aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação 
pertinente. 
 
Artigo 33 - Aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, 
aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigentes de unidades de despesa, compete, 
ainda: 
I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação pertinente; 
II - autorizar: 
a) o pagamento de diárias a servidores, até 15 (quinze) dias; 
b) o pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, na forma da 
legislação pertinente; 
c) o parcelamento de débito de servidores, observada a legislação pertinente; 
III - autorizar a concessão e fixar o valor da gratificação "pro labore" a servidor que pagar ou 
receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente. 

 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 

 
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência; 
 
b) as previstas no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002, observado o disposto em seu parágrafo único; 

 
Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002 

 
Dispõe sobre o pregão, a que se refere a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 
providências correlatas. 

 
Artigo 3º - Compete ao Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Estado, ao 
Superintendente de Autarquia, ao Chefe de Gabinete e aos dirigentes de unidades 
orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de pregão cujo valor estimado da 
contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 
a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances. 
III - justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 
Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados sejam inferiores ao limite fixado no 
caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de despesa. 

 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a 
requisitarem transporte de material por conta do Estado. 

 
    Artigo 73 - Aos Coordenadores das Coordenadorias de 
Biodiversidade e Recursos Naturais, de Educação Ambiental, de Planejamento 
Ambiental, de Fiscalização Ambiental e de Parques Urbanos, em suas respectivas 
áreas de atuação, cabe, ainda, em relação à administração de material e patrimônio, 
exercer as competências previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de 
janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhes 
forem delegadas pelo Titular da Pasta. 
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Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 

 
Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 

 
Artigo 1.º - São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 

 
    Artigo 74 - Ao Coordenador da Coordenadoria de 
Fiscalização Ambiental, em sua área de atuação, compete, ainda, constituir comissões 
de julgamento de recursos relativos a Autos de Infração Ambiental. 
 
    Artigo 75 - Ao Coordenador da Coordenadoria de 
Administração, em sua área de atuação, cabe, ainda, em relação à administração de 
material e patrimônio, exercer as competências previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto 
nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto 
de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação. 

 
Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 

 
Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 

 
Artigo 1.º - São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 

 
    Artigo 75-A - Ao Coordenador do Programa Município 
VerdeAzul, em sua área de atuação, compete, em relação às atividades gerais, exercer 
o previsto no inciso I, exceto alíneas "c" e "d", do artigo 71 deste decreto. 

 
Artigo 71 - Artigo 71 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 
decreto, tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
(...) 
e) solicitar informações a outros órgãos da Administração Pública; 
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f) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para 
manifestação sobre os assuntos neles tratados; 
g) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos; 
h) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do 
Estado; 
i) autorizar: 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
2. a realização de atividades de treinamento de pessoal; 
3. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, 
de serviços, produtos e subprodutos originários de suas respectivas unidades, a título de 
fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário, obedecida a legislação vigente; 
j) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
k) autorizar estágios em unidades subordinadas;. 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 

 
Artigo 75-A 

 
 

SEÇÃO V 
Dos Diretores dos Departamentos, do Diretor do Grupo de Projetos 

Especiais e do Diretor do Instituto Florestal 
 
    Artigo 76 - Os Diretores dos Departamentos, o Diretor do 
Grupo de Projetos Especiais e o Diretor do Instituto Florestal, além de outras que lhes 
forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as 
seguintes competências: 

 
I - em relação às atividades gerais, as previstas nas alíneas “c” a “i” do inciso I do 
artigo 71 deste decreto; 

 
Artigo 71 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, 
tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
(...) 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas; 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
e) solicitar informações a outros órgãos da Administração Pública; 
f) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para 
manifestação sobre os assuntos neles tratados; 
g) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos; 
h) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do 
Estado; 
i) autorizar: 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
2. a realização de atividades de treinamento de pessoal; 
3. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, 
de serviços, produtos e subprodutos originários de suas respectivas unidades, a título de 
fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário, obedecida a legislação vigente; 
(...) 

 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 31 
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 31 - Aos Diretores de Departamento, aos dirigentes de unidades de nível equivalente e 
aos Chefes de Gabinete de Autarquias, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, 
em suas respectivas áreas de atuação, compete: 
I - dar posse a servidores que lhes sejam diretamente subordinados e a nomeados ou 
admitidos para cargos, empregos ou funções em comissão de unidades subordinadas; 
II - autorizar: 
a) horários especiais de trabalho; 
b) o gozo de férias não usufruídas no exercício correspondente; 
III - designar servidor para: 
a) exercício de substituição remunerada; 
b) responder pelo expediente de unidades subordinadas; 
IV - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com 
veículos oficiais. 
Parágrafo único - Compete, ainda, aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de 
unidades de nível equivalente aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação 
pertinente. 
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    Artigo 77 - Ao Diretor do Departamento de Suprimentos e 
Apoio à Gestão de Contratos e ao Diretor do Instituto Florestal, em suas respectivas 
áreas de atuação, compete, ainda: 

 
I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, enquanto dirigentes de 
unidades de despesa, exercer o previsto no artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 
de março de 2008; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 33 - Aos Diretores de Departamento e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, 
aos quais tenha sido atribuída a qualidade de dirigentes de unidades de despesa, compete, 
ainda: 
I - admitir servidores em caráter temporário, nos termos da legislação pertinente; 
II - autorizar: 
a) o pagamento de diárias a servidores, até 15 (quinze) dias; 
b) o pagamento de transporte a servidores, bem como de ajuda de custo, na forma da 
legislação pertinente; 
c) o parcelamento de débito de servidores, observada a legislação pertinente; 
III - autorizar a concessão e fixar o valor da gratificação "pro labore" a servidor que pagar ou 
receber em moeda corrente, observada a legislação pertinente. 

 
II - em relação à administração de material e patrimônio: 

 
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência; 
 
b) exercer o previsto no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 
2002, observado o disposto em seu parágrafo único; 

 
Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002 

 
Dispõe sobre o pregão, a que se refere a Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, e dá 
providências correlatas. 

 
Artigo 3º - Compete ao Secretário de Estado, ao Procurador Geral do Estado, ao 
Superintendente de Autarquia, ao Chefe de Gabinete e aos dirigentes de unidades 
orçamentárias, nas licitações realizadas na modalidade de pregão cujo valor estimado da 
contratação seja igual ou superior a R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta mil reais): 
I - autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação; 
II - definir o objeto do certame, estabelecendo: 
a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
c) os prazos e condições da contratação; 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
f) o critério para encerramento dos lances. 
III - justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
VII - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 
Parágrafo único - Nos pregões cujos valores estimados sejam inferiores ao limite fixado no 
caput deste artigo, a competência é dos dirigentes das unidades de despesa. 

 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a 
requisitarem transporte de material por conta do Estado. 

 
    Artigo 78 - Ao Diretor do Departamento de Suprimentos e 
Apoio à Gestão de Contratos, em sua área de atuação, cabe, ainda, em relação à 
administração de material e patrimônio, exercer as competências previstas nos artigos 
1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 
33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta. 

 
Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 

 
Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 
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Artigo 1.º - São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 

 
    Artigo 79 - Ao Diretor do Instituto Florestal, em sua área de 
atuação, compete, ainda: 
 

I - em relação às atividades gerais, exercer o previsto nas alíneas “a”, “b”, “j” e “k” 
do inciso I do artigo 71 deste decreto; 

 
Artigo 71 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, 
tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
(...) 
j) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
k) autorizar estágios em unidades subordinadas; 

 
II - em relação à administração de material e patrimônio: 
 
a) exercer o previsto nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 
1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, quanto a 
qualquer modalidade de licitação; 

 
Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990 

 
Fixa competência das autoridades para a prática dos atos previstos na Lei nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989 e dá outra providência. 

 
Artigo 1.º - São competentes para autorizar a abertura de licitação ou sua dispensa: 
I - os Secretários de Estado; 
II - os dirigentes das autarquias; 
III - o dirigente do órgão central de compras do Estado; 
IV - O Procurador Geral do Estado. 
Parágrafo único - O disposto neste artigo não exclui igual competência de autoridade superior. 
 
Artigo 2º - Compete, ainda aos Secretários de Estado, ao Procurador Geral do Estado e aos 
dirigentes de autarquias: 
I - designar a comissão julgadora ou o responsável pelo convite de que trata o artigo 46 da Lei 
nº 6.544, de 22 de novembro de 1989; 
II - exigir, quando julgar conveniente, a prestação de garantia; 
III - homologar a adjudicação; 
IV - anular ou revogar a licitação; 
V - decidir os recursos; 
VI - autorizar a substituição, a liberação e a restituição da garantia; 
VII - autorizar a alteração do contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
VIII - designar servidor ou comissão para recebimento de objeto do contrato; 
IX - autorizar a rescisão administrativa ou amigável do contrato; 
X - aplicar penalidades, exceto a de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 
Parágrafo único - As competências a que se referem os incisos  III, IV, V, VII e IX serão 
exercidas pelos dirigentes de autarquias dentro dos limites fixados para autorização de 
despesa. 

 
b) autorizar a locação de imóveis; 
 
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado. 
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SEÇÃO VI 
Dos Diretores dos Centros, dos Diretores das Divisões, dos Diretores dos 

Núcleos e dos Diretores dos Serviços 
 
    Artigo 80 - Aos Diretores dos Centros, aos Diretores das 
Divisões, aos Diretores dos Núcleos e aos Diretores dos Serviços, em suas respectivas 
áreas de atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou 
decreto, cabe orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades e dos 
servidores subordinados. 
 
    Artigo 81 - Aos Diretores dos Centros e aos Diretores das 
Divisões, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, em relação ao 
Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do Decreto nº 
52.833, de 24 de março de 2008. 

 
 
 

Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 
 

Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 34 - Aos Diretores de Divisão e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, em 
relação ao Sistema de Administração de Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação, 
compete: 
I - determinar: 
a) a realização de tomada de contas nos casos de alcance, remissão ou omissão de 
responsáveis por dinheiro e valores pertencentes à Fazenda do Estado; 
b) a instauração de sindicância, inclusive para apuração de responsabilidade em acidentes com 
veículos oficiais; 
II - aplicar penalidades disciplinares, nos termos da legislação pertinente. 

 
    Artigo 82 - Aos dirigentes a seguir identificados compete, 
ainda, em suas respectivas áreas de atuação, expedir autorizações e acompanhar as 
condicionantes destas para as situações adiante especificadas: 

 
I - Diretor do Centro de Manejo de Fauna Silvestre, para: 

 
a) manejo da fauna silvestre “in situ”, nativa e exótica; 
 
b) levantamento, monitoramento, resgate, translocação e transporte de 
fauna silvestre no âmbito do licenciamento ambiental do Estado; 

 
II - Diretor do Centro de Destinação de Fauna Silvestre, para: 

 
a) implantação e funcionamento de centros de reabilitação, centros de 
triagem e áreas de soltura e monitoramento de animais silvestres; 
 
b) soltura de animais silvestres; 

 
III - Diretor do Centro de Fauna Silvestre em Cativeiro, para: 

 
a) uso ou manejo da fauna silvestre em cativeiro; 
 
b) transporte, beneficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos 
da fauna silvestre. 

 
    Artigo 83 - Ao Diretor do Centro Técnico de Fiscalização da 
Região Metropolitana de São Paulo e aos Diretores dos Centros Técnicos Regionais de 
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Fiscalização, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, em relação ao 
Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto no inciso I do artigo 35 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 35 - Aos Diretores de Divisão e aos dirigentes de unidades de nível equivalente, 
compete, ainda: 
I - quando responsáveis pela direção de unidades localizadas em municípios diversos daqueles 
onde se encontrem sediados os respectivos superiores hierárquicos imediatos, exercer o 
previsto nos incisos I, II, III e V do artigo 31 deste decreto; 
(...) 

 
    Artigo 84 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, 
da Coordenadoria de Administração, e ao Diretor da Divisão de Administração, do 
Instituto Florestal, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir 
certidões relativas a papéis, processos e expedientes arquivados. 
 
    Artigo 85 - Ao Diretor do Centro de Programação e Controle 
de Estoques, do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, e ao 
Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal, em suas respectivas áreas 
de atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em 
estoque e a de materiais a serem adquiridos. 
 
    Artigo 86 - Ao Diretor do Centro de Administração 
Patrimonial, do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, e ao 
Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal, em suas respectivas áreas 
de atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio. 
 
 

SEÇÃO VII 
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração 

Geral 
 
 

Subseção I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 

 
    Artigo 87 - O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos, na qualidade de dirigente de órgão setorial do Sistema de Administração de 
Pessoal, tem as competências previstas nos artigos 36 e 37 do Decreto nº 52.833, de 
24 de março de 2008, observado o disposto nos Decretos nº 53.221, de 8 de julho de 
2008, e nº 54.623, de 31 de julho de 2009, alterado pelo Decreto nº 56.217, de 21 de 
setembro de 2010. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 36 - Os Dirigentes de órgãos setoriais do Sistema têm, nos seus respectivos âmbitos de 
atuação, as seguintes competências específicas: 
I - fazer realizar concursos públicos e concursos internos de acesso, nos termos das normas 
pertinentes; 
II - em relação aos programas de desenvolvimento, capacitação e qualidade de vida dos 
recursos humanos promovidos pela área: 
a) aprovar: 
1. os programas; 
2. a indicação de docentes e instrutores; 
b) certificar e atestar a participação e o aproveitamento; 
III - em relação ao expediente de pessoal: 
a) dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no inciso III do artigo 29, no 
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inciso I do artigo 31 e no inciso I do artigo 35 deste decreto; 
b) assinar contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime da legislação trabalhista; 
c) declarar sem efeito: 
1. a nomeação quando o nomeado não tomar posse dentro do prazo legal; 
2. a admissão, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal; 
d) exonerar servidor que não entrar em exercício no prazo legal; 
e) designar administradores locais do sistema de folha de pagamento para cadastramento de 
usuários, nos termos das normas pertinentes; 
f) indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal; 
IV - ratificar certidões de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, expedidas pelos órgãos subsetoriais do Sistema; 
V - decidir os casos de acumulação remunerada; 
VI - declarar a extinção de cargo, emprego ou função, quando determinada em lei; 
VII - conceder a servidor incorporação de: 
a) décimos nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual; 
b) gratificação de representação nos termos da legislação pertinente; 
VIII - conceder progressão nos termos da legislação pertinente; 
IX - exercer as competências previstas no artigo 37 deste decreto, relativamente às unidades 
às quais os respectivos órgãos setoriais prestem serviços de subsetoriais. 
Parágrafo único - Sempre que um órgão setorial possuir Divisão, Serviço ou unidade com nível 
equivalente com as atribuições previstas no artigo 11 deste decreto, as competências 
mencionadas no inciso III deste artigo serão exercidas pelo Diretor dessa unidade. 
 
Artigo 37 - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema, em relação ao pessoal das 
unidades a que prestarem serviços, têm as seguintes competências específicas: 
I - assinar: 
a) títulos e apostilas, responsabilizando-se pela sua regularidade e, quando for o caso, adotar 
as medidas pertinentes para pagamento; 
b) contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime da legislação trabalhista; 
c) títulos relativos ao provimento de cargos públicos, bem como as apostilas neles exaradas; 
d) atestados de freqüência e certidões de tempo de contribuição; 
II - apostilar títulos de provimento de cargos, nos casos de retificação ou mudança de nome; 
III - dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no inciso III do artigo 29, 
no inciso I do artigo 31, no inciso I do artigo 35 e na alínea "a" do inciso III do artigo 36 deste 
decreto; 
IV - declarar sem efeito a admissão, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal; 
V - conceder: 
a) prorrogação de prazo para posse; 
b) adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e aposentadoria; 
c) licença-prêmio; 
d) vantagens pecuniárias a servidor, previstas na legislação pertinente, ressalvadas as 
competências conferidas a outras autoridades sobre matéria dessa natureza; 
e) licença à servidora casada com servidor ou militar que for mandado servir, independente de 
solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro; 
f) licença a servidor para atender a obrigações concernentes ao serviço militar; 
g) licença à servidora gestante quando requerida após o parto; 
h) licença adoção a servidor; 
VI - conceder e cessar salário-família; 
VII - considerar afastado o servidor: 
a) candidato a cargo eletivo; 
b) para cumprir mandato legislativo federal, estadual ou municipal, bem como de prefeito, nos 
termos e limites previstos na legislação pertinente; 
VIII - ressalvado o disposto nos incisos XXIII e XXIV do artigo 23 deste decreto, exonerar ou 
dispensar servidor, a pedido; 
IX - indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal. 
Parágrafo único - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema exercerão, também, as 
competências previstas nos incisos I e II do artigo 36 deste decreto, relativamente aos 
programas executados pelos órgãos que dirigem. 
 

Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008 
 

Mantêm as competências previstas no artigo 37, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 52.833, de 
24 de março de 2008, que dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, 
define competências das autoridades e dá providências correlatas. 
 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam mantidas as competências previstas no artigo 37, inciso V, alínea "b", do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 Legislação do Estado, visando a concessão de 
aposentadorias, até que seja definida em cronograma, a vigência do disposto no inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007 Legislação do Estado. 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 
de junho de 2008. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2008 
 
JOSÉ SERRA 
 

Decreto nº 54.623, de 31 de julho de 2009 
 

Define diretrizes com vista à execução do disposto no artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, 
de 1º de junho de 2007, que dispõe sobre a criação da São Paulo Previdência - SPPREV e dá 
providências correlatas. 
 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 



 

97 

 

 
Decreta: 
 
Artigo 1º - A São Paulo Previdência - SPPREV assumirá até 1º de outubro de 2010 as 
atribuições de que trata o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, 
relacionadas à administração e ao pagamento de benefícios previdenciários, conforme 
cronograma a ser definido pela SPPREV em decorrência do acordado entre esta Autarquia e 
cada área envolvida na transferência. 
Parágrafo único - O cronograma previsto no "caput" deste artigo considerará as etapas de 
parametrização e testes do sistema de folha de pagamento da SPPREV."; (NR) 
 
Artigo 2º - Observado o cronograma de transferência a que se refere o artigo 1º deste decreto, 
em cada área envolvida passarão a ser adotados os seguintes procedimentos e providências: 
I - no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo, os servidores deverão requerer 
aposentadoria nos órgãos de recursos humanos competentes, que encaminharão os processos 
correspondentes à São Paulo Previdência - SPPREV para os fins do disposto no inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007; 
II - no âmbito do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades, os membros e os servidores 
deverão requerer aposentadoria nos respectivos órgãos de recursos humanos, que 
encaminharão à São Paulo Previdência -SPPREV, para os fins do disposto no § 2º do artigo 3º 
da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, os processos correspondentes, 
juntamente com os atos de concessão assinados pelos Chefes dos respectivos Poderes, 
órgãos ou entidades autônomos, e devidamente publicados. 
Parágrafo único - O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também aos servidores da 
Administração Indireta do Poder Executivo abrangidos pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º 
de junho de 2007. 
 
Artigo 3º - As transferências das aposentadorias concedidas até as datas previstas no 
cronograma referido no artigo 1º deste decreto serão disciplinadas em atos específicos da 
SPPREV, devendo estar concluídas até 1º de março de 2011. 
Parágrafo único - Os atos específicos de que trata este artigo serão editados pela SPPREV em 
decorrência do acordado entre esta Autarquia e cada área envolvida na transferência. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 31 de julho de 2009 
 
JOSÉ SERRA 

 
    Artigo 88 - O Chefe da Seção de Pessoal, da Divisão de 
Administração, do Instituto Florestal, na qualidade de dirigente de órgão subsetorial do 
Sistema de Administração de Pessoal, tem as competências previstas no artigo 37 do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observado o disposto nos Decretos nº 
53.221, de 8 de julho de 2008, e nº 54.623, de 31 de julho de 2009, alterado pelo 
Decreto nº 56.217, de 21 de setembro de 2010. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 36 - Os Dirigentes de órgãos setoriais do Sistema têm, nos seus respectivos âmbitos de 
atuação, as seguintes competências específicas: 
I - fazer realizar concursos públicos e concursos internos de acesso, nos termos das normas 
pertinentes; 
II - em relação aos programas de desenvolvimento, capacitação e qualidade de vida dos 
recursos humanos promovidos pela área: 
a) aprovar: 
1. os programas; 
2. a indicação de docentes e instrutores; 
b) certificar e atestar a participação e o aproveitamento; 
III - em relação ao expediente de pessoal: 
a) dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no inciso III do artigo 29, no 
inciso I do artigo 31 e no inciso I do artigo 35 deste decreto; 
b) assinar contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime da legislação trabalhista; 
c) declarar sem efeito: 
1. a nomeação quando o nomeado não tomar posse dentro do prazo legal; 
2. a admissão, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal; 
d) exonerar servidor que não entrar em exercício no prazo legal; 
e) designar administradores locais do sistema de folha de pagamento para cadastramento de 
usuários, nos termos das normas pertinentes; 
f) indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal; 
IV - ratificar certidões de contagem de tempo de contribuição para fins de aposentadoria e 
disponibilidade, expedidas pelos órgãos subsetoriais do Sistema; 
V - decidir os casos de acumulação remunerada; 
VI - declarar a extinção de cargo, emprego ou função, quando determinada em lei; 
VII - conceder a servidor incorporação de: 
a) décimos nos termos do artigo 133 da Constituição Estadual; 
b) gratificação de representação nos termos da legislação pertinente; 
VIII - conceder progressão nos termos da legislação pertinente; 
IX - exercer as competências previstas no artigo 37 deste decreto, relativamente às unidades 
às quais os respectivos órgãos setoriais prestem serviços de subsetoriais. 
Parágrafo único - Sempre que um órgão setorial possuir Divisão, Serviço ou unidade com nível 
equivalente com as atribuições previstas no artigo 11 deste decreto, as competências 
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mencionadas no inciso III deste artigo serão exercidas pelo Diretor dessa unidade. 
 
Artigo 37 - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema, em relação ao pessoal das 
unidades a que prestarem serviços, têm as seguintes competências específicas: 
I - assinar: 
a) títulos e apostilas, responsabilizando-se pela sua regularidade e, quando for o caso, adotar 
as medidas pertinentes para pagamento; 
b) contratos de trabalho de servidores admitidos sob o regime da legislação trabalhista; 
c) títulos relativos ao provimento de cargos públicos, bem como as apostilas neles exaradas; 
d) atestados de freqüência e certidões de tempo de contribuição; 
II - apostilar títulos de provimento de cargos, nos casos de retificação ou mudança de nome; 
III - dar posse a servidores não abrangidos no inciso XI do artigo 23, no inciso III do artigo 29, 
no inciso I do artigo 31, no inciso I do artigo 35 e na alínea "a" do inciso III do artigo 36 deste 
decreto; 
IV - declarar sem efeito a admissão, quando o servidor não entrar em exercício no prazo legal; 
V - conceder: 
a) prorrogação de prazo para posse; 
b) adicionais por tempo de serviço, sexta-parte e aposentadoria; 
c) licença-prêmio; 
d) vantagens pecuniárias a servidor, previstas na legislação pertinente, ressalvadas as 
competências conferidas a outras autoridades sobre matéria dessa natureza; 
e) licença à servidora casada com servidor ou militar que for mandado servir, independente de 
solicitação, em outro ponto do Estado ou do território nacional ou no estrangeiro; 
f) licença a servidor para atender a obrigações concernentes ao serviço militar; 
g) licença à servidora gestante quando requerida após o parto; 
h) licença adoção a servidor; 
VI - conceder e cessar salário-família; 
VII - considerar afastado o servidor: 
a) candidato a cargo eletivo; 
b) para cumprir mandato legislativo federal, estadual ou municipal, bem como de prefeito, nos 
termos e limites previstos na legislação pertinente; 
VIII - ressalvado o disposto nos incisos XXIII e XXIV do artigo 23 deste decreto, exonerar ou 
dispensar servidor, a pedido; 
IX - indicar usuários para executar atividades relacionadas à folha de pagamento de pessoal. 
Parágrafo único - Os Dirigentes de órgãos subsetoriais do Sistema exercerão, também, as 
competências previstas nos incisos I e II do artigo 36 deste decreto, relativamente aos 
programas executados pelos órgãos que dirigem. 
 

Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008 
 

Mantêm as competências previstas no artigo 37, inciso V, alínea "b", do Decreto nº 52.833, de 
24 de março de 2008, que dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, 
define competências das autoridades e dá providências correlatas. 
 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam mantidas as competências previstas no artigo 37, inciso V, alínea "b", do 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 Legislação do Estado, visando a concessão de 
aposentadorias, até que seja definida em cronograma, a vigência do disposto no inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007 Legislação do Estado. 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 3 
de junho de 2008. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de julho de 2008 
 
JOSÉ SERRA 
 

Decreto nº 54.623, de 31 de julho de 2009 
 

Define diretrizes com vista à execução do disposto no artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, 
de 1º de junho de 2007, que dispõe sobre a criação da São Paulo Previdência - SPPREV e dá 
providências correlatas. 
 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições 
legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - A São Paulo Previdência - SPPREV assumirá até 1º de outubro de 2010 as 
atribuições de que trata o artigo 36 da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, 
relacionadas à administração e ao pagamento de benefícios previdenciários, conforme 
cronograma a ser definido pela SPPREV em decorrência do acordado entre esta Autarquia e 
cada área envolvida na transferência. 
Parágrafo único - O cronograma previsto no "caput" deste artigo considerará as etapas de 
parametrização e testes do sistema de folha de pagamento da SPPREV."; (NR) 
 
Artigo 2º - Observado o cronograma de transferência a que se refere o artigo 1º deste decreto, 
em cada área envolvida passarão a ser adotados os seguintes procedimentos e providências: 
I - no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo, os servidores deverão requerer 
aposentadoria nos órgãos de recursos humanos competentes, que encaminharão os processos 
correspondentes à São Paulo Previdência - SPPREV para os fins do disposto no inciso II do 
artigo 3º da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007; 
II - no âmbito do Poder Judiciário, da Assembléia Legislativa, do Tribunal de Contas do Estado, 
do Ministério Público, da Defensoria Pública e das Universidades, os membros e os servidores 
deverão requerer aposentadoria nos respectivos órgãos de recursos humanos, que 
encaminharão à São Paulo Previdência -SPPREV, para os fins do disposto no § 2º do artigo 3º 



 

99 

 

da Lei Complementar nº 1.010, de 1º de junho de 2007, os processos correspondentes, 
juntamente com os atos de concessão assinados pelos Chefes dos respectivos Poderes, 
órgãos ou entidades autônomos, e devidamente publicados. 
Parágrafo único - O disposto no inciso I deste artigo aplica-se também aos servidores da 
Administração Indireta do Poder Executivo abrangidos pela Lei Complementar nº 1.010, de 1º 
de junho de 2007. 
 
Artigo 3º - As transferências das aposentadorias concedidas até as datas previstas no 
cronograma referido no artigo 1º deste decreto serão disciplinadas em atos específicos da 
SPPREV, devendo estar concluídas até 1º de março de 2011. 
Parágrafo único - Os atos específicos de que trata este artigo serão editados pela SPPREV em 
decorrência do acordado entre esta Autarquia e cada área envolvida na transferência. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 31 de julho de 2009 
 
JOSÉ SERRA 

 
 

Subseção II 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 

 
    Artigo 89 - O Secretário do Meio Ambiente, na qualidade de 
dirigente de unidade orçamentária, tem as competências previstas no artigo 13 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 13 - Aos Dirigentes responsáveis pelas Unidades Orçamentárias, compete: 
I - submeter à aprovação da autoridade a que estiverem subordinados ou vinculados a 
proposta orçamentária da respectiva Unidade Orçamentária: 
II - aprovar as propostas orçamentárias elaboradas pelas Unidades de Despesa; 
III - propor, à autoridade a que estiverem subordinados ou vinculados, a distribuição das 
dotações orçamentárias pelas Unidades de Despesa; 
IV - baixar normas, no âmbito das respectivas Unidades Orçamentárias, relativas à 
Administração Financeira, atendendo à orientação emanada dos Órgãos Centrais; 
V - manter contato com os Órgãos Centrais de Administração Financeira e Orçamentária, 
integrados na Secretaria da Fazenda; 
VI - exercer as atividades previstas no artigo 14, quando forem responsáveis  
por Unidade de Despesa. 

 
    Artigo 90 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das 
Coordenadorias, o responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do 
Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de 
São Paulo, o Coordenador da Unidade de Gestão Local – UGL, do Programa de 
Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais, o 
Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas 
Ciliares – UCPRMC, o Diretor do Departamento de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos e o Diretor do Instituto Florestal, na qualidade de dirigentes de unidades de 
despesa, têm as seguintes competências: 

 
I - as previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 14 - Aos Dirigentes responsáveis pelas Unidades de Despesa compete: 
I - autorizar despesas, dentro dos limites impostos pelas dotações liberadas, para as 
respectivas Unidades de Despesa, bem como firmar contrato quando for o caso; 
II - assinar notas de empenho e subempenho; 
III - autorizar pagamentos de conformidade com a programação financeira; 
IV - autorizar adiantamentos e aprovar a respectiva prestação de contas; 
V - submeter a proposta orçamentária à aprovação do Dirigente da Unidade orçamentária; 
VI - autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança, quando 
dadas em garantia da execução de contrato; 
VII - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos em conjunto com o 
responsável pela unidade administrativa, a qual tenha por incumbência, as atribuições definidas 
no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 
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II - autorizar: 
 

a) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
 
b) a rescisão administrativa ou amigável de contrato; 

 
III - atestar: 

 
a) a realização dos serviços contratados; 
 
b) a liquidação de despesa. 

 
§ 1º - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda, exercer o previsto no artigo 14 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, em relação ao Fundo Especial de 
Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e ao Fundo Especial de 
Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN, 
mencionados no parágrafo único do artigo 35 deste decreto. 
 

Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 
 

Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 14 - Aos Dirigentes responsáveis pelas Unidades de Despesa compete: 
I - autorizar despesas, dentro dos limites impostos pelas dotações liberadas, para as 
respectivas Unidades de Despesa, bem como firmar contrato quando for o caso; 
II - assinar notas de empenho e subempenho; 
III - autorizar pagamentos de conformidade com a programação financeira; 
IV - autorizar adiantamentos e aprovar a respectiva prestação de contas; 
V - submeter a proposta orçamentária à aprovação do Dirigente da Unidade orçamentária; 
VI - autorizar liberação, restituição ou substituição de caução em geral e de fiança, quando 
dadas em garantia da execução de contrato; 
VII - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos em conjunto com o 
responsável pela unidade administrativa, a qual tenha por incumbência, as atribuições definidas 
no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 

 
Artigo 35 - O Departamento de Orça¬mento e Finanças tem as seguintes atribuições: 
(...) 
Parágrafo único - As atribuições previstas no inciso III deste artigo restringem-se ao Fundo 
Especial de Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente e ao Fundo Especial de 
Despesa para Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN, a que se 
referem, respectivamente, o inciso II do artigo 1º do Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 
2008, e o artigo 3º do Decreto nº 57.547, de 29 de novembro de 2011. 

 
§ 2º - Os Coordenadores das Coordenadorias ficam incumbidos de, em suas 
respectivas áreas de atuação, prestar ao Chefe de Gabinete o apoio que se fizer 
necessário para o adequado exercício da competência prevista no § 1º deste 
artigo. 

 
§ 1º - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda, exercer o previsto no artigo 14 do Decreto-Lei nº 
233, de 28 de abril de 1970, em relação ao Fundo Especial de Despesa do Gabinete do 
Secretário do Meio Ambiente e ao Fundo Especial de Despesa para Preservação da 
Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN, mencionados no parágrafo único do artigo 
35 deste decreto. 

 
    Artigo 91 - O Diretor do Departamento de Orçamento e 
Finanças, da Coordenadoria de Administração, e o Diretor da Divisão de 
Administração, do Instituto Florestal, têm as competências previstas no artigo 15 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

 
 

Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 
 

Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 15 - Aos Diretores das Divisões de Administração, Divisões de Fianças, Serviços de 
Administração e Serviços de Finanças, compete: 
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I - autorizar pagamentos, de conformidade com a programação financeira; 
II - aprovar a prestação de contas referente a adiantamentos; 
III - assinar cheques, ordens de pagamentos e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto com o Chefe da Seção 
ou Encarregado do Setor, aos quais tenham por incumbência, as atribuições definidas no item 
II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 

 
Parágrafo único - A competência prevista no inciso III do artigo 15 do Decreto-
Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, será exercida em conjunto com o dirigente da 
unidade de despesa correspondente ou, respectivamente, com: 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 
 
Artigo 15 - Aos Diretores das Divisões de Administração, Divisões de Fianças, Serviços de 
Administração e Serviços de Finanças, compete: 
(...) 
III - assinar cheques, ordens de pagamentos e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto com o Chefe da Seção 
ou Encarregado do Setor, aos quais tenham por incumbência, as atribuições definidas no item 
II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 

 
1. o Diretor do Centro de Despesa; ou 
 
2. o Chefe da Seção de Finanças. 

 
    Artigo 92 - O Diretor do Centro de Despesa, do 
Departamento de Orçamento e Finanças, e o Chefe da Seção de Finanças, da Divisão 
de Administração, do Instituto Florestal, têm as competências previstas no artigo 17 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 17 - Aos Chefes de Seção e Encarregados de Setor que tem por incumbência as 
atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei, compete: 
I - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para realização de pagamentos em conjunto com um dos Dirigentes 
mencionados no artigo 15, ou com o Dirigente da Unidade de Despesa; 
II - assinar notas de empenho e subempenho. 

 
Parágrafo único - A competência prevista no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei 
nº 233, de 28 de abril de 1970, será exercida em conjunto com o dirigente da 
unidade de despesa correspondente ou, respectivamente, com: 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
“Artigo 17 - Aos Chefes de Seção e Encarregados de Setor que tem por incumbência as 
atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei, compete: 
I - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para realização de pagamentos em conjunto com um dos Dirigentes 
mencionados no artigo 15, ou com o Dirigente da Unidade de Despesa; 
(...)” 

 
1. o Diretor do Departamento de Orçamento e Finanças; ou 
 
2. o Diretor da Divisão de Administração. 

 
    Artigo 93 - O responsável administrativo-financeiro da 
Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do 
Ecoturismo da Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, o gestor 
administrativo-financeiro da Unidade de Gestão Local – UGL, do Programa de 
Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais e o 
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Gerente Administrativo e Financeiro da Unidade de Coordenação do Projeto de 
Recuperação de Matas Ciliares – UCPRMC têm as competências previstas nos artigos 
15 e 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 15 - Aos Diretores das Divisões de Administração, Divisões de Fianças, Serviços de 
Administração e Serviços de Finanças, compete: 
I - autorizar pagamentos, de conformidade com a programação financeira; 
II - aprovar a prestação de contas referente a adiantamentos; 
III - assinar cheques, ordens de pagamentos e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto com o Chefe da Seção 
ou Encarregado do Setor, aos quais tenham por incumbência, as atribuições definidas no item 
II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 
 
Artigo 17 - Aos Chefes de Seção e Encarregados de Setor que tem por incumbência as 
atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei, compete: 
I - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para realização de pagamentos em conjunto com um dos Dirigentes 
mencionados no artigo 15, ou com o Dirigente da Unidade de Despesa; 
II - assinar notas de empenho e subempenho. 

 
Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do artigo 15 e no inciso 
I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970, serão exercidas em 
conjunto com o dirigente da unidade de despesa correspondente. 

 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970 

 
Estabelece normas para a estruturação dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária da Administração Pública Estadual, Centralizada ou Direta. 

 
Artigo 15 - Aos Diretores das Divisões de Administração, Divisões de Fianças, Serviços de 
Administração e Serviços de Finanças, compete: 
(...) 
III - assinar cheques, ordens de pagamentos e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para a realização de pagamentos, em conjunto com o Chefe da Seção 
ou Encarregado do Setor, aos quais tenham por incumbência, as atribuições definidas no item 
II, do artigo 10, do presente decreto-lei. 
 
Artigo 17 - Aos Chefes de Seção e Encarregados de Setor que tem por incumbência as 
atribuições definidas no item II, do artigo 10, do presente decreto-lei, compete: 
I - assinar cheques, ordens de pagamento e de transferência de fundos e outros tipos de 
documentos adotados para realização de pagamentos em conjunto com um dos Dirigentes 
mencionados no artigo 15, ou com o Dirigente da Unidade de Despesa; 
(...) 

 
 

Subseção III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 

 
    Artigo 94 - O Chefe de Gabinete é o dirigente da frota da 
Secretaria do Meio Ambiente e, nessa qualidade, tem as competências previstas no 
artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
“Artigo 16 - Aos dirigentes de frota compete: 
I - propor ao Secretário de Estado: 
a) a fixação, as alterações e o programa anual de renovação da frota; 
b) a criação, extinção, instalação e fusão de postos e oficinas. 
II - encaminhar aos órgãos centrais: 
a) pedidos de aquisição de veículos; 
b) correspondência pertinente; 
c) o pedido de registro do veículo de servidor e de veículo locado para prestação de serviço 
público; 
d) uma via da ficha cadastro do veículo em convênio e as variações ocorridas no Grupo; 
e) o Quadro Demonstrativo da Frota – “QDF”; 
f) dados e características dos veículos adquiridos. 
III - distribuir veículos pelas subfrotas; 
IV - decidir sobre a conveniência da compra de veículos, da locação em caráter não eventual 
ou da utilização do veículo de servidores para prestação de serviço público; 
V - decidir sobre a conveniência do seguro geral; 
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VI - autorizar o usuário a dirigir veículo oficial, observada a legislação vigente; 
VII - autorizar servidor a usar veículo de sua propriedade no serviço público, mediante 
remuneração, arbitrando a quilometragem; 
VIII - baixar normas, no âmbito da frota, sobre uso, guarda e conservação de veículos oficiais e, 
quando for o caso, de veículos em convênio.” 

 
    Artigo 95 - O Chefe de Gabinete tem, ainda, no âmbito do 
Gabinete do Secretário e das unidades que não contem com subfrota, a competência 
prevista no inciso I do artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
 

Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 
 

Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
Artigo 18 - Aos dirigentes de subfrota compete: 
I - distribuir os veículos pelos órgãos detentores; 
(..) 

 
    Artigo 96 - O Diretor do Departamento de Infraestrutura, da 
Coordenadoria de Administração, tem, no âmbito do Gabinete do Secretário e das 
unidades que não contem com subfrota, as competências previstas no artigo 18, exceto 
inciso I, do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
Artigo 18 - Aos dirigentes de subfrota compete: 
(..) 
II - decidir sobre: 
a) conveniência de execução de reparos; 
b) escalas de revisão geral e de inspeções periódicas; 
c) o pagamento relativo ao uso do veículo de servidor autorizado a prestar serviço público. 
III - aprovar o julgamento de licitações para a execução de serviços de reparação; 
IV - propor ao dirigente da frota: 
a) alterações da subfrota; 
b) substituição de veículos oficiais; 
c) autorização para servidor usar veículo de passageiro de sua propriedade em serviço público. 
V - baixar normas no âmbito da subfrota; 
VI - zelar pela aplicação das normas gerais e internas sobre uso, guarda e conservação de 
veículos oficiais, em convênio e, quando for o caso, de veículos locados. 

 
    Artigo 97 - O Coordenador da Coordenadoria de 
Administração e o Diretor do Instituto Florestal, enquanto dirigentes de subfrotas, têm 
as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
Administração Pública Estadual. 

 
Artigo 18 - Aos dirigentes de subfrota compete: 
I - distribuir os veículos pelos órgãos detentores; 
II - decidir sobre: 
a) conveniência de execução de reparos; 
b) escalas de revisão geral e de inspeções periódicas; 
c) o pagamento relativo ao uso do veículo de servidor autorizado a prestar serviço público. 
III - aprovar o julgamento de licitações para a execução de serviços de reparação; 
IV - propor ao dirigente da frota: 
a) alterações da subfrota; 
b) substituição de veículos oficiais; 
c) autorização para servidor usar veículo de passageiro de sua propriedade em serviço público. 
V - baixar normas no âmbito da subfrota; 
VI - zelar pela aplicação das normas gerais e internas sobre uso, guarda e conservação de 
veículos oficiais, em convênio e, quando for o caso, de veículos locados. 

 
    Artigo 98 - Os responsáveis pelos órgãos de que tratam os 
artigos 25 e 26 deste decreto têm as competências previstas no artigo 20 do Decreto nº 
9.543, de 1º de março de 1977. 

 
Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977 

 
Reestrutura o sistema da Administração dos Transportes Internos Motorizados da 
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Administração Pública Estadual. 
 

Artigo 20 - Aos dirigentes do órgão detentor compete: 
I - distribuir os veículos pelos usuários e designar condutores; 
II - autorizar requisições de transportes; 
III - decidir sobre requisição de combustível, material de limpeza, acessórios e peças para 
pequenas reparações; 
IV - zelar pelo cumprimento das normas gerais e internas e fiscalizar a utilização adequada do 
veículo oficial, em convênio e locado; 
V - determinar a apuração de irregularidades; 
VI - atestar, para fins de pagamento, o uso de veículo de servidor no serviço público e de 
veículo locado em caráter não eventual. 

 
 

SEÇÃO VIII 
Das Competências Comuns 

 
    Artigo 99 - São competências comuns ao Chefe de 
Gabinete e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Divisão, em 
suas respectivas áreas de atuação, em relação ao Sistema de Administração de 
Pessoal, as previstas no artigo 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
 
Artigo 39 - As autoridades abrangidas pelos artigos 23 a 34 deste decreto poderão exercer, 
também, em relação ao pessoal diretamente subordinado e sempre que a estrutura 
organizacional assim exigir, as competências conferidas às autoridades de menor nível 
hierárquico. 

 
    Artigo 100 - São competências comuns ao Chefe de 
Gabinete e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Serviço, em 
suas respectivas áreas de atuação: 

 
I - em relação às atividades gerais: 

 
a) promover o entrosamento das unidades subordinadas garantindo o 
desenvolvimento integrado dos trabalhos; 
 
b) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o 
andamento das atividades das unidades ou dos servidores subordinados e 
prestar informações, quando requeridas; 
 
c) decidir sobre recursos interpostos contra ato de autoridade imediatamente 
subordinada, desde que não esteja esgotada a instância administrativa; 
 
d) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando a simplificação 
de procedimentos e a agilização do processo decisório, relativamente a 
assuntos que tramitem pelas unidades; 
 
e) zelar pela regularidade dos serviços, expedindo as necessárias 
determinações ou representando às autoridades superiores; 
 
f) avaliar o desempenho das unidades ou dos servidores subordinados e 
responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos 
custos dos trabalhos executados; 
 
g) determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam 
providências a tomar ou cujos pedidos careçam de fundamento legal; 
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h) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
 
i) corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo 
nível; 
 
j) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelas unidades 
subordinadas; 
 

II - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência 
de bens móveis entre as unidades subordinadas. 

 
    Artigo 101 - São competências comuns ao Chefe de 
Gabinete e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de Seção, em 
suas respectivas áreas de atuação: 
 

I - em relação às atividades gerais: 
 
a) elaborar e encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as 
alterações que se fizerem necessárias; 
 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as 
decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e as ordens das 
autoridades superiores; 
 
c) prestar orientação e transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem 
adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
 
d) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria; 
 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem 
em matéria de serviço; 
 
f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades 
administrativas de maior gravidade, mencionando as providências adotadas 
e propondo as que não lhes são afetas; 
 
g) adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o 
aprimoramento de suas áreas; 
 
h) conservar o ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
 
i) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser 
submetidos à consideração superior, manifestando-se, conclusivamente, a 
respeito da matéria; 
 
j) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes 
ao cargo, à função-atividade ou à função de serviço público; 
k) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou 
competências das unidades, das autoridades ou dos servidores 
subordinados; 
 
l) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou 
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competências das unidades, das autoridades ou dos servidores 
subordinados; 
 
m) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 

 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 
do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 

 
Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008 

 
Dispõe sobre os órgãos do Sistema de Administração de Pessoal, define competências das 
autoridades e dá providências correlatas. 
“Artigo 38 - São competências comuns aos Chefes de Gabinete, aos Coordenadores e aos 
demais dirigentes e responsáveis por unidades até o nível de Chefe de Seção, em relação ao 
Sistema de Administração de Pessoal, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - propor: 
a) a nomeação ou admissão de pessoal; 
b) modificações nos horários de trabalho dos servidores, quando for o caso; 
II - solicitar a transferência de cargo, emprego ou função de outras unidades para aquelas sob 
sua subordinação; 
III - indicar o pessoal considerado excedente nas unidades subordinadas; 
IV - aprovar a escala de férias dos servidores; 
V - conceder: 
a) o gozo de férias relativas ao exercício em curso aos subordinados; 
b) período de trânsito; 
VI - autorizar: 
a) o gozo de licença-prêmio; 
b) a retirada de servidor durante o expediente; 
VII - identificar necessidades de pessoal, de treinamento e desenvolvimento de recursos 
humanos; 
VIII - cumprir ou fazer cumprir os prazos para encaminhamento de dados, informações, 
relatórios e outros documentos aos órgãos do Sistema e garantir a qualidade dos mesmos; 
IX - dar exercício aos servidores designados para a unidade sob sua subordinação; 
X - controlar e atestar a freqüência diária dos servidores diretamente subordinados; 
XI - decidir sobre pedidos de abono ou justificação de faltas ao serviço; 
XII - avaliar o desempenho dos servidores subordinados; 
XIII - registrar a licença compulsória. 
§ 1º - Aos Chefes de Gabinete, aos Coordenadores e aos demais dirigentes de unidades até o 
nível de Diretor de Serviço, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda: 
1. proceder à transferência de cargos, empregos e funções, de uma para outra unidade 
subordinada, respeitados os padrões de lotação; 
2. conceder prorrogação de prazo para exercício dos servidores. 
§ 2º - Os Encarregados de Setor, em suas respectivas áreas de atuação, têm as competências 
previstas nos incisos VIII e XII deste artigo.” 

 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 

 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
 
b) zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos e materiais e 
pela economia do material de consumo. 

 
    Artigo 102 - É competência comum ao Chefe de Gabinete e 
aos Coordenadores das Coordenadorias, em suas respectivas áreas de atuação, em 
relação à tecnologia da informação, indicar o gestor de banco de dados dos sistemas 
sob a responsabilidade de cada um. 
 
    Artigo 103 - São competências comuns ao Coordenador da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, ao Diretor do Departamento de 
Biodiversidade, ao Diretor do Centro de Projetos Ambientais e aos Diretores dos 
Núcleos Regionais de Programas e Projetos, do Centro Técnico de Programas e 
Projetos de Biodiversidade, em suas respectivas áreas de atuação, aprovar a 
localização de reservas legais e firmar termos de compromisso para sua instituição. 
 
    Artigo 104 - São competências comuns ao Coordenador da 
Coordenadoria de Fiscalização Ambiental, ao Diretor do Departamento de Fiscalização, 
ao Diretor do Centro Técnico de Fiscalização da Região Metropolitana de São Paulo, 
aos Diretores dos Centros Técnicos Regionais de Fiscalização e aos Diretores dos 
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Núcleos de Fiscalização e de Gestão de Autos de Infração Ambiental, em suas 
respectivas áreas de atuação:  

 
I - firmar termos de compromisso de recuperação de áreas degradadas; 
 
II - aplicar as sanções administrativas decorrentes de infrações contra o meio 
ambiente. 

 
    Artigo 105 - As competências previstas neste capítulo, 
sempre que coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas autoridades de menor 
nível hierárquico. 
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CAPÍTULO VIII 
DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS 

 
 

SEÇÃO I 
Do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA 

 
    Artigo 106 - O Conselho Estadual do Meio Ambiente - 
CONSEMA, criado pelo Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983, na condição de 
órgão consultivo, normativo e recursal, integrante do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, é regido pela Lei nº 
13.507, de 23 de abril de 2009, e pelo Decreto nº 55.087, de 27 de novembro de 2009. 

 
Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983 

 
Cria o Conselho Estadual do Meio Ambiente. 
 
ANDRÉ FRANCO MONTORO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - É criado, junto ao gabinete do Governo, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, 
com as seguintes atribuições: 
I - propor e acompanhar a política do Estado na área da preservação e melhoria do meio 
ambiente; 
II - propor normas e padrões estaduais de controle e manutenção da qualidade do meio 
ambiente; 
III - estabelecer diretrizes para a defesa dos recursos e ecossistemas naturais do Estado; 
IV - propor e coordenar a implantação de áreas de preservação ambiental, de relevante 
interesse ecológico e unidades ecológicas multissetoriais; 
V - apoiar a pesquisa científica na área de conservação e preservação do meio ambiente e dos 
recursos naturais; 
VI - promover atividades educativas, de documentação e de divulgação, no campo da 
conservação e preservação do meio ambiente e dos recursos naturais; 
VII - elaborar seu regimento interno. 
 
Artigo 2.º - O Conselho será presidido pelo Governador do Estado e integrado pelos seguintes 
membros: 
I – Secretário de Economia e Planejamento; 
II – Secretário de Agricultura e Abastecimento; 
III – Secretário de Obras e do Meio Ambiente; 
IV – Secretário do Interior; 
V – Secretário da Saúde; 
VI – Secretário dos Negócios Metropolitanos; 
VII – Secretário da Educação; 
VIII – Secretário da Cultura; 
IX – Secretário Extraordinário de Descentralização e Participação; 
X – Procurador Geral de Justiça do Estado de São Paulo; 
XI – Presidente da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB; 
XII – Presidente da Companhia Energética de São Paulo – CESP; 
XIII – um representante da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais – CPRN; 
XIV – um representante da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA; 
XV – um representante do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF; 
XVI – um representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP; 
XVII – um representante do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA, do 
Município de São Paulo; 
XVIII – um representante da Associação Paulista de Municípios; 
XIX – um representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São 
Paulo – FETAESP; 
XX – um representante de um dos Sindicatos dos Trabalhadores Urbanos do Estado de São 
Paulo; 
XXI – um representante do Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo; 
XXII – um representante do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo; 
XXIII – um representante do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas; 
XXIV – um representante do Instituto de Biociências da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho”; 
XXV – um representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência – SBPC; 
XXVI – um representante do Instituto dos Arquitetos do Brasil – IAB, Seção de São Paulo; 
XXVII – 04 (quatro) representantes de associações com tradição na defesa do meio ambiente; 
XXVIII – o Secretário Executivo do CONSEMA. 
§ 1.º - Os membros a que aludem os incisos XIII a XXVII serão designados pelo Governador do 
Estado mediante indicação dos órgãos ou entidades neles referidos. 
§ 2.º - As funções de membro do Conselho não serão remuneradas, sendo porém 
consideradas como de serviço público relevante; 
§ 3.º - O mandato dos membros do Conselho será de 2 (dois) anos. 
 
Artigo 3º - O Gabinete Civil do Governador prestará ao Conselho o necessário suporte técnico-
administrativo, sem prejuízo da colaboração dos demais órgãos nele representados. 
Parágrafo único - O Chefe do Gabinete Civil poderá requisitar, aos órgãos da Administração 
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centralizada e descentralizada, o pessoal técnico e administrativo, que ficará à disposição da 
Secretaria Executiva do Conselho, para o exercício de suas finalidades. 
 
Artigo 4º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 26 de abril de 1983. 
 
ANDRÉ FRANCO MONTORO 
 

Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009 
 

Dispõe sobre o Conselho Estadual da Meio Ambiente - CONSEMA, e dá providências 
correlatas.  
 

ANEXO XXIV 
 

Decreto nº 55.087, de 27 de novembro de 2009 
 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, que dispõe sobre o 
Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, e dá providências correlatas 
  

ANEXO XXV 

 
 

SEÇÃO II 
Da Câmara de Compensação Ambiental 

 
    Artigo 107 - À Câmara de Compensação Ambiental cabe 
proceder à análise e propor a aplicação dos recursos provenientes da compensação 
ambiental de que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, 
regulamentado pelo Decreto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002. 

 
Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 

 
Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências. 
 
Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto 
ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento em estudo 
de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o empreendedor é obrigado a apoiar a 
implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral, de 
acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta Lei.(Regulamento) 
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade não pode 
ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o 
grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.  (Vide ADIN nº 3.378-6, de 2008) 
§ 2o Ao órgão ambiental licenciador compete definir as unidades de conservação a serem 
beneficiadas, considerando as propostas apresentadas no EIA/RIMA e ouvido o empreendedor, 
podendo inclusive ser contemplada a criação de novas unidades de conservação. 
§ 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de 
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser concedido 
mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade afetada, 
mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias 
da compensação definida neste artigo. 
 

Decreto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002 
 

Regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 
  

ANEXO XXVI 

 
Parágrafo único - A proposta de aplicação dos recursos a que se refere o “caput” 
deste artigo deverá: 

 
1. considerar, observada a legislação que rege a matéria, as propostas 
formalizadas no processo de licenciamento ambiental e as prioridades para 
a gestão de unidades de conservação localizadas no Estado de São Paulo; 
 
2. indicar as unidades de conservação a serem beneficiadas com os 
recursos da compensação ambiental; 
 
3. definir o montante e a destinação dos recursos atribuídos a cada unidade 
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de conservação. 
 
    Artigo 108 - A Câmara de Compensação Ambiental será 
coordenada pelo Secretário Adjunto e terá sua composição definida por resolução do 
Titular da Pasta.  

 
 

SEÇÃO III 
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC 

 
    Artigo 109 - O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação 
e Comunicação - GSTIC é regido pelo Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003. 

 
Decreto nº 47.836, de 27 de maio de 2003 

 
Altera a denominação do Comitê Estadual de Gestão Pública, cria os Grupos Setoriais de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs, extingue Conselhos e Grupos que 
especifica e dá providências correlatas. 
  

ANEXO XXVII 

 
 

SEÇÃO IV 
Do Conselho Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na 

Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - CGP 
 
    Artigo 110 - O Conselho Gestor do Projeto de 
Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - 
CGP é regido pelo disposto no artigo 4º do Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 
2005. 

 
Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005 

 
Cria, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de Coordenação do Projeto 
- UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo e dá providências correlatas 
 

ANEXO XXVIII 
 
Artigo 4º - Fica instituído, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, o Conselho 
Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo - CGP, com as funções de planejamento e suporte técnico à execução do 
projeto, de acordo com as obrigações assumidas pelo Estado junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento - BID. 

 
 

SEÇÃO V 
Do Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 

 
    Artigo 111 - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga é regido pelo Decreto nº 43.342, de 22 de julho de 1998, alterado 
pelo Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro de 2008. 

 
Decreto nº 43.342, de 22 de julho de 1998 

 
Institui o Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga e dá providências 
correlatas. 

 
GERALDO ALCKMIN FILHO, Vice-Governador, no Exercício do Cargo de Governador do 
Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando o diagnóstico preliminar e as propostas apresentadas pelo Grupo de Trabalho 
criado pelo Decreto nº 37.080, de 21 de julho de 1993; 
Considerando a necessidade de redefinição das divisas do Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga; 
Considerando a necessidade do estudo de formas alternativas de viabilização dos recursos 
indispensáveis para as ações de recuperação, preservação, manutenção e vigilância do 
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga através da utilização do seu potencial cultural, de 
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lazer, e, sobretudo, na manutenção e conservação dos recursos hídricos e biodiversidade, de 
acordo com a política estadual dos recursos hídricos; e 
Considerando a maior eficácia de atuação dos órgãos e entidades públicos e privados sediados 
no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituído, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, o Conselho de 
Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, com a atribuição de estudar, assistir e 
orientar todas as ações de reconstituição, vigilância, manutenção e preservação do Parque 
Estadual das Fontes do Ipiranga, sem prejuízo do disposto nos Decretos nº 39.912, de 6 de 
janeiro de 1995, nº 39.980, de 3 de março de 1995 e nº 39.981, de 3 de março de 1995. 
 
Artigo 2º - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga será integrado 
pelos seguintes membros: 
I - 3 (três) representantes da Secretaria do Meio Ambiente, sendo: 
a) 1 (um) do Gabinete do Secretário; 
b) 1 (um) do Instituto de Botânica; 
c) 1 (um) do Instituto Geológico; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
III - 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social; 
IV - 1 (um) representante do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental “Dr. David 
Capistrano da Costa Filho” - Hospital da Água Funda, da Secretaria da Saúde; 
V - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento; 
VI - 2 (dois) representantes da Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia 
Militar do Estado, sendo: 
a) 1 (um) do 3º Batalhão de Polícia Militar; 
b) 1 (um) da 1º Companhia, do 1º Batalhão da Polícia Ambiental; 
VII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado; 
VIII - 1 (um) representante da Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
IX - 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de São 
Paulo - CODASP; 
X - 1 (um) representante do Parque de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, da Universidade de 
São Paulo - USP. 
§ 1º - Serão convidados a integrar o Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga: 
1. 2 (dois) representantes da Prefeitura do Município de São Paulo, sendo preferencialmente: 
a) 1 (um) da Subprefeitura Municipal do Jabaquara; 
b) 1 (um) da Subprefeitura Municipal do Ipiranga; 
2. 1 (um) representante da Prefeitura Municipal de Diadema; 
3. 3 (três) representantes da sociedade civil a serem escolhidos dentre entidades de Defesa do 
Meio Ambiente que não tenham fins lucrativos e que atuem na região. 
§ 2º - Os membros referidos neste artigo serão designados pelo Governador do Estado 
mediante indicação dos dirigentes dos órgãos e entidades que representam. 
§ 3º - O representante de que trata o inciso I, alínea “a”, deste artigo presidirá o Conselho. 
 
Artigo 3º - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga poderá convocar, 
por intermédio de seu Presidente, funcionários e servidores dos órgãos do Governo do Estado, 
bem como convidar especialistas e representantes da sociedade civil para tratar de assuntos 
relativos ao Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 
 
Artigo 4º - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, no prazo de 30 
(trinta) dias, deverá elaborar seu Regimento Interno. 
 
Artigo 5º - As funções de membro do Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga não serão remuneradas sendo, porém, consideradas como de serviço público 
relevante. 
 
Artigo 6º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de julho de 1998 
 
GERALDO ALCKMIN FILHO 

 
    Artigo 112 - O Conselho a que se refere o artigo 111 deste 
decreto conta com o Grupo Executivo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, insti-
tuído pelo artigo 2º do Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro de 2008. 

 
Artigo 111 - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga é regido pelo 
Decreto nº 43.342, de 22 de julho de 1998, alterado pelo Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro 
de 2008. 
 

Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro de 2008 
 

Dá nova redação ao artigo 2º do Decreto nº 43.342, de 22 de julho de 1998, e institui o Grupo 
Executivo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 

 
JOSÉ SERRA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando as modificações ocorridas com a mudança de órgãos e entidades sediados no 
Parque Estadual das Fontes do Ipiranga; e 
Considerando a importância de que todos os órgãos e entidades públicos estaduais que se 
encontram sediados naquele local participem diretamente do Conselho de Defesa do Parque, 
 
Decreta: 
 
(...) 
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Artigo 2º - Fica instituído o Grupo Executivo do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga com o 
objetivo de garantir a gestão integrada e sustentável do referido Parque, bem como de executar 
as ações do Programa ECOPEFI - Eco-Desenvolvimento do Parque Estadual das Fontes do 
Ipiranga, composto pelos seguintes membros: 
I - 3 (três) representantes da Secretaria do Meio Ambiente, sendo: 
a) 1 (um) do Gabinete do Secretário; 
b) 1 (um) do Instituto de Botânica; 
c) 1 (um) do Instituto Geológico; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
III - 1 (um) representante da Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social; 
IV - 1 (um) representante do Centro de Atenção Integrada em Saúde Mental “Dr. David 
Capistrano da Costa Filho” - Hospital da Água Funda, da Secretaria da Saúde; 
V - 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento; 
VI - 2 (dois) representantes da Secretaria da Segurança Pública, por intermédio da Polícia 
Militar do Estado, sendo: 
a) 1 (um) do 3º Batalhão de Polícia Militar; 
b) 1 (um) da 1º Companhia, do 1º Batalhão da Polícia Ambiental; 
VII - 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado; 
VIII - 1 (um) representante da Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
IX - 1 (um) representante da Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de São 
Paulo - CODASP; 
X - 1 (um) representante do Parque de Ciência e Tecnologia - CIENTEC, da Universidade de 
São Paulo - USP. 
Parágrafo único - Os membros do Grupo Executivo de que trata este artigo serão designados 
por ato do Secretário do Meio Ambiente, ouvido o Conselho de Defesa do Parque Estadual das 
Fontes do Ipiranga. 

 
Parágrafo único - O Secretário do Meio Ambiente designará, dentre os membros 
do Grupo Executivo, o responsável pela coordenação dos trabalhos, que se 
reportará ao Presidente do Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga. 

 
 

SEÇÃO VI 
Do Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 

 
    Artigo 113 - O Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento 
e Finanças Públicas é regido pelo Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010. 

 
Decreto nº 56.149, de 31 de agosto de 2010 

 
Dispõe sobre as atividades de planejamento, orçamento e finanças públicas no âmbito do 
Poder Executivo, altera a denominação dos Grupos de Planejamento Setorial que especifica 
para Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, define a organização 
de cada um e dá providências correlatas. 

 
ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - As atividades de planejamento, orçamento e finanças públicas no âmbito do Poder 
Executivo serão exercidas pelos seguintes órgãos: 
I - Secretaria de Economia e Planejamento e Secretaria da Fazenda, como órgãos centrais; 
II - Secretarias de Estado e Procuradoria Geral do Estado, como órgãos setoriais. 
 
Artigo 2º - Os Grupos de Planejamento Setorial - GPS das Secretarias de Estado e da 
Procuradoria Geral do Estado, criados, respectivamente, pelo artigo 6º da Lei nº 9.362, de 31 
de maio de 1966, e pelo artigo 1º do Decreto nº 36.995, de 30 de junho de 1993, passam a 
denominar-se Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, devendo 
exercer as funções de órgãos setoriais nas respectivas áreas de atuação. 
Parágrafo único - Os órgãos setoriais ficam sujeitos à orientação normativa e à supervisão 
técnica dos órgãos centrais, sem prejuízo da subordinação hierárquica de cada um. 
 
Artigo 3º - Cada Grupo Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas é composto 
dos seguintes membros: 
I - 2 (dois) representantes da Secretaria a que pertence ou, quando for o caso, da Procuradoria 
Geral do Estado, um dos quais exercerá a coordenação do Grupo e outro a supervisão da 
Equipe Técnica; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Economia e Planejamento; 
III - 1 (um) representante da Secretaria da Fazenda. 
Parágrafo único - Cabe ao responsável pela coordenação do Grupo proferir, além do seu, o 
voto de desempate. 
 
Artigo 4º - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas contam, cada 
um, com 1 (uma) Equipe Técnica, integrada por servidores públicos estaduais. 
Parágrafo único - Poderão, ainda, participar dos trabalhos das Equipes Técnicas de que trata 
este artigo titulares de cargos de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas, 
dos Quadros das Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda, criados pela Lei 
Complementar nº 1.034, de 4 de janeiro de 2008 Legislação do Estado. 
 



 

113 

 

Artigo 5º - As atividades dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas abrangerão, também, as entidades da administração indireta e fundacional, vinculadas 
às respectivas Secretarias de Estado. 
 
Artigo 6º - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - coordenar: 
a) atividades inerentes a planejamento, orçamento e finanças públicas; 
b) o processo de elaboração das propostas setoriais relativas aos instrumentos de 
planejamento adiante relacionados: 
1. Plano Plurianual; 
2. Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
3. Orçamento Anual; 
II - definir diretrizes setoriais, em consonância com as diretrizes gerais de planejamento, 
orçamento e execução financeira e contábil, emanadas das Secretarias de Economia e 
Planejamento e da Fazenda; 
III - avaliar as propostas de alteração da estrutura organizacional que envolvam atribuições e 
competências inerentes à administração orçamentária e financeira; 
IV - aprovar os programas e ações, bem como promover sua integração e a articulação entre 
os agentes responsáveis pela implementação de cada um, visando ao aperfeiçoamento dos 
instrumentos de planejamento; 
V - gerenciar o monitoramento da execução física e financeira dos programas setoriais, avaliar 
as alterações necessárias e dar encaminhamento a providências formais para sua correção no 
âmbito interno; 
VI - orientar as unidades gestoras quanto à execução orçamentária e financeira; 
VII - acompanhar a execução do orçamento, criando mecanismos para sua viabilização e 
facilitando o alcance das metas e dos indicadores de desempenho, antecipando a identificação 
de providências e correções necessárias; 
VIII - orientar, apreciar e aprovar, em primeira instância, as solicitações de alterações 
orçamentárias; 
IX - manifestar-se sobre: 
a) os pedidos de créditos adicionais por insuficiência de recursos orçamentários após a 
utilização dos mecanismos de alteração na distribuição de recursos internos, antecipação de 
quotas e de liberação da dotação contingenciada; 
b) a antecipação de quotas mensais, indicando, quando for o caso, a impossibilidade de 
solução interna dos recursos distribuídos; 
c) a liberação total ou parcial dos recursos da dotação contingenciada, justificando a prioridade 
do objeto da despesa e a necessidade dos recursos pleiteados; 
d) o excesso de arrecadação das receitas vinculadas, operações de crédito e receitas próprias; 
X - avaliar a programação financeira e acompanhar sua execução, adequando-a às 
disponibilidades orçamentárias; 
XI - monitorar os haveres e dívidas, propondo alternativas de adequação; 
XII - monitorar e manter em dia o cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e 
fiscais; 
XIII - orientar e acompanhar as ações de captação de recursos adicionais e de transferências 
voluntárias junto a instituições nacionais e internacionais; 
XIV - elaborar relatórios de atividades, de desempenho de ações e programas, bem como da 
execução orçamentária e financeira; 
XV - desenvolver outras atividades pertinentes à atuação como órgãos setoriais, em 
consonância com as diretrizes expedidas pelos órgãos centrais de planejamento, orçamento e 
finanças públicas. 
Parágrafo único - Os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas 
exercerão funções de assessoramento e suas decisões serão submetidas à aprovação do 
respectivo Secretário de Estado ou, quando for o caso, do Procurador Geral do Estado. 
 
Artigo 7º - Às Equipes Técnicas cabe prestar serviços de apoio técnico e administrativo aos 
Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas a que pertencem. 
 
Artigo 8º - Os membros dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas e os integrantes de suas Equipes Técnicas serão designados pelos respectivos 
Secretários de Estado ou, quando for o caso, pelo Procurador Geral do Estado. 
 
Artigo 9º - O Secretário de Economia e Planejamento e o Secretário da Fazenda, no âmbito de 
suas respectivas Pastas, designarão, a critério de cada um, os Analistas em Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas que deverão atuar em cada órgão setorial. 
 
Artigo 10 - Os titulares de cargos de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas designados para os fins do artigo 9º deste decreto apresentarão mensalmente, aos 
dirigentes das respectivas unidades de lotação, relatórios das atividades exercidas, 
acompanhados da manifestação dos responsáveis pela coordenação dos Grupos Setoriais de 
Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas a que pertencem as Equipes Técnicas onde 
participam do desenvolvimento dos trabalhos. 
§ 1º - O controle de frequência dos servidores de que trata este artigo será efetuado pelos 
responsáveis pela coordenação dos Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas e encaminhado mensalmente às respectivas unidades de lotação na Secretaria de 
Economia e Planejamento ou na Secretaria da Fazenda. 
§ 2º - As despesas com a folha de pagamento dos servidores de que trata este artigo correrão 
à conta das dotações próprias consignadas nos orçamentos da Secretaria de Economia e 
Planejamento e da Secretaria da Fazenda, conforme as respectivas unidades de lotação. 
 
Artigo 11 - Para efeito de arbitramento da gratificação a que se refere o Decreto-Lei nº 152, de 
18 de setembro de 1969, ficam os Grupos Setoriais de Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas classificados no Grupo "B" de que trata o artigo 1º do Decreto-Lei nº 162, de 18 de 
novembro de 1969, e alterações posteriores, em especial pela Lei Complementar nº 755, de 9 
de maio de 1994, artigos 19 e 20. 
Parágrafo único - Os titulares de cargos de Analista em Planejamento, Orçamento e Finanças 
Públicas designados para os fins do parágrafo único do artigo 4º deste decreto não farão jus à 
gratificação de que trata o presente artigo. 
 
Artigo 12 - A gratificação devida aos integrantes dos Grupos Setoriais de Planejamento, 
Orçamento e Finanças Públicas, por sessão a que comparecerem, será calculada nos termos 
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do artigo 2º do Decreto-Lei nº 162, de 18 de novembro de 1969, com a redação dada pelo 
inciso I do artigo 43 da Lei Complementar nº 1080, de 17 de dezembro de 2008 Legislação do 
Estado, mediante a aplicação do coeficiente 0,45 (quarenta e cinco centésimos) sobre a 
Unidade Básica de Valor - UBV, criada pelo artigo 33 da referida lei complementar. 
Parágrafo único - O número de sessões remuneradas não excederá a 4 (quatro) por mês. 
 
Artigo 13 - O Secretário de Economia e Planejamento e o Secretário da Fazenda poderão, em 
suas respectivas áreas de atuação, expedir, mediante resolução, normas complementares ao 
disposto neste decreto. 
 
Artigo 14 - As despesas decorrentes da execução do disposto neste decreto, excetuadas as 
referentes ao § 2º do artigo 10, correrão à conta das dotações próprias consignadas nos 
orçamentos das Secretarias de Estado e da Procuradoria Geral do Estado. 
 
Artigo 15 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as 
disposições em contrário, em especial: 
I - o Decreto nº 47.830, de 16 de março de 1967; 
II - o Decreto nº 25.322, de 3 de junho de 1986. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 31 de agosto de 2010 
 
ALBERTO GOLDMAN 

 
    Artigo 114 - Ao responsável pela coordenação do Grupo 
Setorial de Planejamento, Orçamento e Finanças Públicas compete: 

 
I - gerir os trabalhos do Grupo, bem como convocar e dirigir suas sessões; 
 
II - proferir, além do seu, o voto de desempate, quando for o caso; 
 
III - submeter as decisões do Grupo à apreciação superior; 
 
IV - apresentar periodicamente às autoridades superiores relatórios sobre a 
execução orçamentária da Secretaria. 

 
 

SEÇÃO VII 
Da Comissão Paulista da Biodiversidade 

 
    Artigo 115 - A Comissão Paulista da Biodiversidade é regida 
pelo Decreto nº 57.402, de 6 de outubro de 2011. 

 
Decreto nº 57.402, de 6 de outubro de 2011 

 
Institui a Comissão Paulista da Biodiversidade e dá providências correlatas. 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Considerando a relevância da conservação da biodiversidade para todo o Estado de São 
Paulo, tarefa primordial da Secretaria do Meio Ambiente, dos demais órgãos e entidades 
estaduais e da população paulista; 
Considerando o ordenado nos artigos 193 da Constituição do Estado e 225 da Constituição 
Federal, que determinam a necessidade de conservação da biodiversidade em todo território 
estadual e nacional, respectivamente; e 
Considerando o disposto na Convenção sobre Diversidade Biológica e suas decisões 
decorrentes, entre elas as metas de Aichí (Nagóia), 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica instituída a Comissão Paulista da Biodiversidade, com a finalidade de coordenar 
a elaboração e implantação de estratégias para que se alcance a plena conservação da 
diversidade biológica no Estado de São Paulo e para o acompanhamento e implantação das 
metas de Aichí (Nagóia) em todo seu território. 
§ 1º - Entendem-se como metas de Aichí (Nagóia) aquelas pactuadas na Conferência dos 
Estados Parte, realizada na cidade de Nagóia, em outubro de 2010, no âmbito da Convenção 
da Diversidade Biológica, a qual foi aprovada na Conferência das Nações Unidas, realizada na 
cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1992, dirigida para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento Sustentável. 
§ 2º - A Comissão de que trata o "caput" deste artigo atuará por meio do estabelecimento de 
procedimentos de atuação integrada dos diversos órgãos e entidades estaduais e das 
universidades, garantida a participação da sociedade civil. 
 
Artigo 2º - A Comissão Paulista da Biodiversidade deverá elaborar, no prazo de 6 (seis) meses, 
a contar de sua instalação, um Plano de Ação com a finalidade de cumprir as metas de Aichí 
(Nagóia), o qual deverá ser executado no período de 2011 a 2020, sendo revisto e atualizado a 
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cada 12 (doze) meses. 
 
Artigo 3º - A Comissão Paulista da Biodiversidade será integrada: 
I - pelo Secretário Adjunto do Meio Ambiente, que coordenará os trabalhos da Comissão; 
II - por 5 (cinco) membros da Secretaria do Meio Ambiente e de suas entidades vinculadas, que 
representem os setores de conservação da biodiversidade, desenvolvimento sustentável e 
gestão relacionados às metas de Aichí e ao protocolo de Nagóia; 
III - por 5 (cinco) membros dos demais órgãos e entidades estaduais, indicados pela Secretaria 
do Meio Ambiente, que representem os setores de gestão, planejamento e desenvolvimento, 
relacionados às metas de Aichí e ao protocolo de Nagóia; 
IV - mediante convite: 
a) 1 (um) membro indicado pela Reserva da Biosfera da Mata Atlântica - CNRBMA; 
b) 4 (quatro) membros que atuem na proteção da biodiversidade, sendo: 
1. 1 (um) representante das universidades; 
2. 1 (um) representante de organização ambiental não governamental; 
3. 1 (um) representante do setor empresarial; 
4. 1 (um) representante de associação com conhecimento tradicional relevante para 
conservação da Biodiversidade; 
c) 1 (um) membro indicado pelo Ministério do Meio Ambiente. 
§ 1º - Cada membro da Comissão terá 1 (um) suplente. 
§ 2º - Os membros da Comissão e seus suplentes serão designados pelo Governador do 
Estado. 
§ 3º - Caberá ao Secretário do Meio Ambiente formular convites aos membros de que tratam os 
incisos III e IV deste artigo. 
 
Artigo 4º - As funções de membro da Comissão Paulista da Biodiversidade não serão 
remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. 
 
Artigo 5º - A Comissão Paulista da Biodiversidade contará com uma Secretaria Executiva que 
coordenará os trabalhos técnicos da Comissão. 
Parágrafo único - Os integrantes da Secretaria Executiva de que trata este artigo serão 
designados pelo Secretário do Meio Ambiente dentre servidores da respectiva Pasta. 
 
Artigo 6º - A Secretaria do Meio Ambiente dará o suporte administrativo ao funcionamento da 
Comissão Paulista da Biodiversidade. 
 
Artigo 7º - A Comissão Paulista da Biodiversidade deverá, no prazo de 60 (sessenta) dias a 
contar de sua instalação, elaborar seu regimento interno, a ser editado mediante resolução do 
Secretário do Meio Ambiente. 
 
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de outubro de 2011 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
 

SEÇÃO VIII 
Da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos 

 
    Artigo 116 – A Comissão Estadual de Gestão de Resíduos 
Sólidos é regida pelo Decreto nº 54.645, de 5 de agosto de 2009, alterado pelos 
Decretos nº 57.071, de 20 de junho de 2011, e nº 57.817, de 28 de fevereiro de 2012. 

 
Decreto nº 54.645, de 5 de agosto de 2009 

 
Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos, e altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 
31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976. 
 

ANEXO_IX 
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CAPÍTULO IX 
DAS UNIDADES DE COORDENAÇÃO DE PROJETO 

 
 

SEÇÃO I 
Da Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de 

Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de 
São Paulo 

 
    Artigo 117 - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, 
do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo, é disciplinada pelo Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005. 

 
Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005 

 
Cria, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de Coordenação do Projeto 
- UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo e dá providências correlatas 
 

ANEXO XXVIII 

 
 

SEÇÃO II 
Da Unidade de Gestão Local – UGL, do Programa de Saneamento 
Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais 

 
    Artigo 118 - A Unidade de Gestão Local – UGL, do 
Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa 
Mananciais, mantida pelo parágrafo único do artigo 3º do Decreto nº 55.495, de 26 de 
fevereiro de 2010, é disciplinada pelo Decreto nº 53.964, de 22 de janeiro de 2009. 

 
Decreto nº 55.495, de 26 de fevereiro de 2010 

 
Dispõe sobre o planejamento e avaliação da implantação do Programa de Saneamento 
Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais. 

 
Artigo 3º - Cada organização pública executora providenciará a instituição de sua Unidade de 
Gestão Local - UGL, com atividades específicas no âmbito do Programa Mananciais, bem 
como a designação do respectivo coordenador responsável. 
Parágrafo único - Fica mantida a UGL da Secretaria do Meio Ambiente criada e organizada 
pelo Decreto nº 53.964, de 22 de janeiro de 2009. 
 

Decreto nº 53.964, de 22 de janeiro de 2009 
 

Cria e organiza, na Secretaria do Meio Ambiente, a Unidade de Gestão Local - UGL, a que se 
referem os artigos 5º e 6º do Decreto nº 52.663, de 24 de janeiro de 2008, que dispõe sobre a 
estrutura organizacional voltada à implantação do Programa de Saneamento Ambiental dos 
Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais e dá providências correlatas 
 
ALBERTO GOLDMAN, VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE 
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante da 
edição do Decreto nº 52.663, de 24 de janeiro de 2008 Legislação do Estado, 
 
Considerando que o Programa Mananciais conta, para sua implantação, além das unidades 
previstas na estrutura da Secretaria de Saneamento e Energia, responsável pela sua 
coordenação geral, com organizações públicas executoras e suas Unidades de Gestão Local - 
UGL's, e 
Considerando que a Secretaria do Meio Ambiente é uma dessas organizações, sendo, nessa 
qualidade, responsável pela execução de obras e serviços do Programa Mananciais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica criada e organizada, na estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, junto ao 
Gabinete do Secretário, a Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento 
Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais, a que se referem os artigos 5º 
e 6º do Decreto nº 52.663, de 24 de janeiro de 2008. 
§ 1º - A Unidade de Gestão Local - UGL, cujos membros serão designados pelo Secretário do 
Meio Ambiente, será integrada por: 
1. um coordenador, que será o responsável pela Unidade; 
2. um gestor administrativo-financeiro; 
3. uma equipe técnica, dotada de gestor técnico, para apoio, planejamento e acompanhamento 
das ações do Programa Mananciais atribuídas à Secretaria do Meio Ambiente. 
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§ 2º - O Secretário do Meio Ambiente, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da publicação 
deste decreto, encaminhará cópia do ato de designação do coordenador da UGL ao Secretário 
de Saneamento e Energia. 
§ 3º - A cooperação técnica e/ou administrativa dos órgãos da Secretaria do Meio Ambiente 
com a Unidade de Gestão Local - UGL será disciplinada por resolução do Secretário do Meio 
Ambiente. 
 
Artigo 2º - A Unidade de Gestão Local - UGL será responsável pela consecução das metas e 
objetivos gerais do Programa Mananciais, tendo as seguintes atribuições: 
I - executar sob sua responsabilidade, direta ou indiretamente, os estudos, os projetos, as 
obras e serviços descritos no Programa Mananciais, observando os padrões de qualidade e 
economia, bem como as diretrizes ambientais, de reassentamento e sociais adotadas pelo 
BIRD; 
II - realizar o planejamento, o controle, a avaliação, e a revisão do conjunto das intervenções do 
Programa Mananciais sob sua responsabilidade, inclusive quanto à programação físico-
financeira, em todas as suas etapas; 
III - encaminhar à Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, de que trata a alínea "b", do 
inciso I, do artigo 1º do Decreto nº 52.663, de 24 de janeiro de 2008: 
a) semestralmente, a programação anual de licitações de obras, de serviços e de seleção de 
consultores, nos prazos fixados no Manual de Operação do Programa Mananciais; 
b) os documentos e procedimentos licitatórios, de contratação de obras e prestação de 
serviços, em conformidade com as diretrizes, normas gerais e procedimentos utilizados pelo 
BIRD, incluídos os termos dos Acordos de Empréstimo a serem firmados, aos objetivos gerais 
e aos cronogramas do Programa Mananciais, bem como às disposições legais e 
regulamentares pertinentes; 
c) os relatórios e os documentos comprobatórios da aplicação dos recursos financeiros 
despendidos nas obras, serviços e realização de consultorias de sua responsabilidade no 
âmbito do Programa Mananciais, em conformidade com o estabelecido no Manual de 
Operação; 
d) os relatórios periódicos de progresso, de avaliação, de conclusão das obras e de serviços, e 
demais atividades sob sua responsabilidade no Programa Mananciais; 
e) comunicação, por escrito, da substituição do Coordenador da Unidade de Gerenciamento 
Local - UGL, bem como da designação do seu substituto; 
f) informação de qualquer fato que venha colocar em risco a execução de suas 
responsabilidades, afetando substancialmente a continuidade do Programa Mananciais e 
comprometendo os seus objetivos. 
IV - realizar licitações cujo objeto seja a execução de obras e a prestação de serviços, assim 
como a seleção de consultores, em conformidade com os requisitos mencionados na alínea "b" 
do inciso III deste artigo; 
V - solicitar treinamentos para os profissionais envolvidos nos processos licitatórios; 
VI - manter registros contábeis relativos ao Programa Mananciais em separado e permitir o 
acesso do BIRD ou da UGP, neste caso quando solicitado pelo BIRD, para seu exame sempre 
que tal providência for requerida; 
VII - observar as diretrizes ambientais, sociais e de reassentamento, adotadas pelo BIRD, na 
execução das atividades sob sua responsabilidade no âmbito do Programa Mananciais; 
VIII - organizar e prover os meios necessários à realização, quando requeridas, de consultas 
públicas relacionadas às atividades sob sua responsabilidade no âmbito do Programa 
Mananciais; 
IX - assegurar a disponibilidade de informações necessárias para a auditoria do Programa 
Mananciais. 
 
Artigo 3º - O Coordenador da Unidade Gestora Local - UGL tem, em sua área de atuação, as 
seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções; 
b) responder pela Unidade, junto ao Titular da Pasta; 
c) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos da Unidade; 
d) promover a adoção das providências necessárias ao pleno funcionamento da Unidade. 
II - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, enquanto dirigente 
de unidade de despesa, as previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970; 
III - em relação a licitação, as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de 
janeiro de 1990, que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta, bem como as estabelecidas no 
contrato de financiamento a ser firmado entre o Governo do Estado e o Banco Internacional 
para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, visando à implantação do Programa 
Mananciais; 
IV - outras conferidas, mediante lei ou decreto, a dirigentes de unidades de despesa. 
Parágrafo único - As competências de que trata o inciso IV deste artigo poderão, quando 
necessário, ser especificadas mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
 
Artigo 4º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 Legislação do 
Estado, os seguintes dispositivos: 
I - o inciso XIV ao artigo 4º, com a seguinte redação: 
"XIV- Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais 
do Alto Tietê - Programa Mananciais."; 
II - às Disposições Finais, o artigo 148-A, com a seguinte redação: 
"Artigo 148-A - A Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos 
Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais, é disciplinada mediante decreto específico.". 
 
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de janeiro de 2009 
 
ALBERTO GOLDMAN 
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SEÇÃO III 
Da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural 

Sustentável – Microbacias II – UGL/PDRS 
 
    Artigo 119 - A Unidade de Gestão Local do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável – Microbacias II – UGL/PDRS é disciplinada pelo 
Decreto nº 56.758, de 10 de fevereiro de 2011, alterado pelo presente decreto.  

 
Decreto nº 56.758, de 10 de fevereiro de 2011 

 
Cria e organiza, na Secretaria do Meio Ambiente, a Unidade de Gestão Local do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS, de que trata o Decreto nº 
56.449, de 29 de novembro de 2010, e dá providências correlatas. 

 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista a necessidade de criação de estrutura específica para 
atender às diretrizes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
financiador do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - PDRS, instituído 
pelo Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010 Legislação do Estado, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica criada e organizada, na estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, junto à 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, a Unidade de Gestão Local do 
Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS, de que trata o 
Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, para execução das ações atribuídas à Pasta 
do Meio Ambiente na implementação do referido Projeto. 
Parágrafo único - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- Microbacias II - UGL/PDRS, cujos membros serão designados Secretário do Meio Ambiente, 
será integrada por: 
1. um Gestor Executivo, que exercerá a coordenação dos trabalhos e responderá pela 
Gerência Técnica Ambiental prevista no inciso III do artigo 4º do Decreto nº 56.449, de 29 de 
novembro de 2010 Legislação do Estado; 
2. um Gestor Técnico, com a função de apoiar o Gestor Executivo no planejamento e 
acompanhamento das ações técnicas do PDRS atribuídas à Secretaria do Meio Ambiente, e 
substituí-lo em seus impedimentos; 
3. um Gestor Administrativo e Financeiro, com a função de apoiar o Gestor Executivo no 
planejamento, acompanhamento e controle das ações administrativas e financeiras do PDRS 
atribuídas à Secretaria do Meio Ambiente, e substituí-lo em seus impedimentos, na ausência do 
Gestor Técnico; 
4. Equipes Técnica e de Apoio Administrativo e Financeiro para a execução das ações 
previstas no PDRS. 
 
Artigo 2º - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Microbacias II - UGL/PDRS será responsável pela consecução das metas e objetivos gerais do 
Projeto exclusivamente no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, tendo as seguintes 
atribuições: 
I - realizar o planejamento, o controle, a avaliação e a revisão do conjunto das ações do PDRS 
sob sua responsabilidade, em todas as suas etapas, inclusive quanto à programação físico-
financeira; 
II - manter sistema de controle e produzir informações gerenciais sobre o progresso físico e 
financeiro dessas ações; 
III - realizar licitações e contratações para a execução de obras, a prestação de serviços e a 
aquisição de bens, assim como seleção de consultores, em conformidade com as condições 
estabelecidas no contrato de empréstimo, nas Diretrizes do BIRD, no Manual Operacional do 
Projeto e nos Planos Operativos Anuais e de Aquisições, observando, ainda, as disposições 
legais e regulamentares pertinentes; 
IV - gerenciar os contratos de obras, serviços, aquisições e consultorias, atestando o 
cumprimento dos marcos contratuais, a sua execução e autorizando os respectivos 
pagamentos; 
V - manter registro e controle dos bens adquiridos nas ações sob sua responsabilidade; 
VI - manter registros contábeis relativos às ações sob sua responsabilidade, permitindo o 
acesso do BIRD ou da UGP, para exame dos dados, sempre que requerido; 
VII - assegurar a disponibilidade de informações necessárias para a auditoria do PDRS, 
sempre que requerido; 
VIII - prestar à UGP todas as informações necessárias ao gerenciamento do Projeto, a respeito 
das ações sob sua responsabilidade, nos termos fixados pelo BIRD. 
 
Artigo 3º - O Gestor Executivo da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento 
Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS tem, em sua área de atuação, as seguintes 
competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções; 
b) responder pela Unidade, junto ao Titular da Pasta; 
c) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos da Unidade; 
d) promover a adoção das providências necessárias ao pleno funcionamento da Unidade; 
II - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, enquanto dirigente 
de unidade de despesa, as previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970; 
III - em relação às licitações e contratos, as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, 
de 9 de janeiro de 1990, que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta, bem como as 
estabelecidas no contrato de empréstimo; 
IV - outras conferidas, mediante lei ou decreto, a dirigentes de unidades de despesa. 
Parágrafo único - As competências de que trata o inciso IV deste artigo poderão, quando 
necessário, ser especificadas mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
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Artigo 4º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 Legislação do 
Estado, os seguintes dispositivos: 
I - o inciso IX ao artigo 8º, com a seguinte redação: 
"IX - Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias 
II - UGL/PDRS."; 
II - a Seção IV e o artigo 138A ao Capítulo X, com a seguinte redação: 
"Seção IV Da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Microbacias II - UGL/PDRS 
Artigo 138A - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - 
Microbacias II - UGL/PDRS é disciplinada mediante decreto específico.". 
 
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 10 de fevereiro de 2011 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
 

SEÇÃO IV 
Da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - 

UCPRMC 
 
    Artigo 120 - A Unidade de Coordenação do Projeto de 
Recuperação de Matas Ciliares – UCPRMC é disciplinada pelo Decreto nº 52.518, de 
21 de dezembro de 2007, observadas as disposições deste decreto. 

 
Decreto nº 52.518, de 21 de dezembro de 2007 

 
Altera a denominação do Grupo de Gerenciamento do Projeto que especifica, da Secretaria do 
Meio Ambiente, para Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - 
UCPRMC, dispõe sobre sua organização e dá providências correlatas 
 

ANEXO XXIX 
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CAPÍTULO X 
DAS UNIDADES DE PROTEÇÃO E DEFESA DO USUÁRIO DO 

SERVIÇO PÚBLICO 
 
 

SEÇÃO I 
Da Ouvidoria Ambiental 

 
    Artigo 121 - A Ouvidoria Ambiental é regida pela Lei nº 
12.041, de 16 de setembro de 2005, com observância, além das disposições deste 
decreto: 

 
Lei nº 12.041, de 16 de setembro de 2005 

 
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Ouvidoria Ambiental do Estado de São Paulo. 

 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, no âmbito do Estado, a Ouvidoria 
Ambiental. 
 
Artigo 2º - Compete à Ouvidoria Ambiental: 
I - receber sugestões, reclamações, denúncias e propostas de qualquer cidadão ou entidade 
relacionada com o meio ambiente; 
II - acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e transmitir ao interessado 
as soluções dadas ou encaminhadas; 
III - sugerir à Secretaria do Meio Ambiente e às entidades afins a realização de estudos e 
medidas que visem à regularização ou ao aperfeiçoamento de suas atividades; 
IV - praticar atos compatíveis com suas atribuições, por determinação do Secretário do Meio 
Ambiente; 
V - promover palestras, seminários e pesquisas sobre temas relacionados com o meio 
ambiente e a qualidade de vida. 
 
Artigo 3º - A participação da sociedade organizada dar-se-á por intermédio da implantação de 
linha telefônica permanente, ou sistema on line, que garanta o acesso direto do interessado. 
Parágrafo único - O acesso previsto no "caput" deste artigo deverá ser simples e gratuito ao 
cidadão que pretenda dirigir-se à Ouvidoria Ambiental, assegurado o sigilo da fonte e o 
anonimato do denunciante. 
 
Artigo 4º - No desempenho de suas funções, a Ouvidoria Ambiental deverá: 
I - manter arquivo atualizado de toda documentação relativa às denúncias, sugestões e 
reclamações da sociedade; 
II - instalar núcleos da Ouvidoria em Municípios, mediante convênios ou parcerias com estes; 
III - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas e privadas, nacionais ou 
estrangeiras, que exerçam atividades congêneres com as da Ouvidoria Ambiental; 
IV - elaborar relatórios trimestrais de suas atividades e prestar contas públicas. 
 
Artigo 5º - As informações solicitadas à Ouvidoria Ambiental serão atendidas no prazo que for 
fixado pelo Ouvidor, levando-se em consideração a complexidade do caso. 
 
Artigo 6º - Ao Ouvidor será permitido: 
I - solicitar a colaboração de funcionários públicos estaduais para auxiliá-lo em suas atividades; 
II - solicitar aos órgãos estaduais as informações pertinentes ao desenvolvimento de suas 
atribuições. 
 
Artigo 7º - A Ouvidoria Ambiental será dirigida por um Ouvidor, servidor público de ilibada 
reputação e notório conhecimento sobre meio ambiente. 
§ 1º - O Ouvidor será indicado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, que o 
elegerá dentre seus membros. 
§ 2º - O mandato do Ouvidor será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução. 
 
Artigo 8º - O Poder Executivo, por intermédio de seu órgão competente, editará normas 
regulamentadoras para aplicação da presente lei. 
 
Artigo 9º - As despesas provenientes da aplicação desta lei correrão à conta de dotações 
próprias, ficando o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar. 
 
Artigo 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 16 de setembro de 2005. 
 
Geraldo Alckmin 

 
I - da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, alterada pela Lei nº 12.806, de 1º de 
fevereiro de 2008; 
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Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999 
 

Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo e dá 
outras providências. 
 

ANEXO XXXI 

 
II - do Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999; 

 
Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999 

 
Regulamenta a composição e estabelece competência das Ouvidorias de Serviços Públicos, 
instituídas pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, que dispõe sobre a proteção e defesa do 
usuário do serviço público do Estado de São Paulo. 
 

ANEXO XXX 

 
III - do Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 
51.561, de 12 de fevereiro de 2007. 

 
Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006 

 
Institui e organiza o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de São Paulo, 
regulamenta o envio dos relatórios semestrais das ouvidorias e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XXXII 

 
Parágrafo único - O Ouvidor será designado pelo Titular da Pasta nos termos do 
artigo 7º da Lei nº 12.041, de 16 de setembro de 2005. 

 
Lei nº 12.041, de 16 de setembro de 2005 

 
Autoriza o Poder Executivo a instituir a Ouvidoria Ambiental do Estado de São Paulo. 

 
Artigo 7º - A Ouvidoria Ambiental será dirigida por um Ouvidor, servidor público de ilibada 
reputação e notório conhecimento sobre meio ambiente. 
§ 1º - O Ouvidor será indicado pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, que o 
elegerá dentre seus membros. 
§ 2º - O mandato do Ouvidor será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução. 

 
    Artigo 122 - À Ouvidoria Ambiental cabe, ainda, por meio de 
seu Corpo Técnico: 

 
I - estabelecer canal permanente de comunicação com servidores da Pasta e 
usuários de seus serviços, para prestação de informações e recebimento de 
reivindicações e sugestões; 
 
II - analisar as reivindicações e sugestões recebidas e encaminhá-las às 
autoridades e unidades competentes; 
 
III - patrocinar causas que visem eliminar situações prejudiciais a servidores e 
usuários; 
 
IV - transmitir ao interessado as informações pertinentes e tomar conhecimento 
do seu nível de satisfação; 
 
V - manter permanente contato com as demais unidades da Pasta, para fins de 
estudo conjunto e avaliação das propostas recebidas; 
 
VI - elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação das suas atividades. 
 
Parágrafo único - O sigilo da fonte será mantido e somente será divulgado com 
autorização expressa do denunciante. 
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SEÇÃO II 
Da Comissão de Ética 

 
    Artigo 123 - A Comissão de Ética é regida pela Lei nº 
10.294, de 20 de abril de 1999, e pelo Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 2000, 
alterado pelos Decretos nº 46.101, de 14 de setembro de 2001, e nº 52.197, de 26 de 
setembro de 2007, observadas as disposições deste decreto. 

 
Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999 

 
Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo e dá 
outras providências. 
 

ANEXO XXXI 
 

Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 2000 
 

Dispõe sobre as Comissões de Ética e a Comissão de Centralização das Informações dos 
Serviços Públicos do Estado de São Paulo de que trata a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, 
e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XXXIII 

 
Parágrafo único - Os membros da Comissão de Ética serão designados pelo 
Secretário. 
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CAPÍTULO XI 
DOS PARQUES URBANOS 

 
 
    Artigo 124 - Os Parques Urbanos de responsabilidade da 
Secretaria do Meio Ambiente são os seguintes:  

 
I - Parque Villa-Lobos, de que tratam os Decretos nº 28.335 e nº 28.336, ambos 
de 15 de abril de 1988, transferido para a administração da Secretaria pelo 
Decreto nº 48.441, de 9 de janeiro de 2004; 

 
Decreto nº 28.335, ambos de 15 de abril de 1988 

 
Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, imóvel situado nesta Capital, 
necessário à implantação de Parque de Lazer, Cultura e Esporte da Região Metropolitana de 
São Paulo. 
 
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do artigo 34, inciso XXIII, da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 2, de 30 de outubro de 1969, combinado com os artigos 2.º e 6.º do 
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 
de maio de 1956, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1.º - Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado pela Fazenda do 
Estado, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, com área de 34.158m2, 
situado à Avenida Professor Fonseca Rodrigues, nesta Capital, destinado à implantação de um 
Parque de Lazer, Cultura e Esporte da Região Metropolitana, ou outro serviço público, imóvel 
que consta pertencer a Agostinho Rodrigues Machado, Aika Fujii, Ailton da Silva Regis, Alberto 
Sayech, Breno José Costamilan, José Quintana Gomes, José de Freitas, Donato Padula, Cia. 
City, Lidia Correa Costa, Alice Correa, Agostinho Alves Diniz, José Eduardo Monteiro da 
Cunha, Serva Agropecuária e Aplicações S/A, Rosa Helena Longo, Plinio Zurdo Martinez, 
Walter Marangoni, Mário Roberto Martins Fontes, Eulalia de Figueiredo Dorlhiac, Genji Ishige,  
Gilberto Baer, Gilberto Radesco, João Carlos de Carvalho Barros, Joaquim José Pinto, José 
Pereira dos Santos, Luiz Lago Rivas, Luiz Mecheletto, Manoel Nogueira de Azevedo, Martha 
Hornek Zammataro, Neyde Correa Cestari, Orlando Zamitti Mammana, Panteão Agnello 
Trocolli, Paulo Fernando Conrado do Amaral Gurgel, Paulo Vallim Lobo, Roberto Opice, Rosa 
Helena Longo, Sebastião Sanches Sastre, Serva Aplicações e Empreendimentos S/A, Shizuka 
Fujii, Syllas de Barros Filho, Donato Padula, Thereza Conde Grisi, Yoshio Isizuki, com as 
medidas, limites e confrontações constantes no Processo PGE nº 99.018/88, a saber: 
“Inicia no Ponto “10”, situado no alinhamento da Avenida Professor Fonseca Rodrigues, e junto 
a divisa do Lote 10 e 02, da Quadra 25, do Setor 96, da Planta Genérica de Valores da 
Prefeitura de São Paulo; daí, segue por esta divisa até encontrar o ponto “11”, situado à 
margem da Avenida Sandoval (Cadlog 36 620-0); daí, deflete à esquerda e segue pelo 
alinhamento desta Avenida até encontrar o Ponto “12”, situado na divisa dos Lotes 10 e 13, da 
Quadra 42, do Setor 96; daí, deflete à esquerda e segue por esta divisa até encontrar o ponto 
“13” situado à margem da Rua 15 (Cadlog 21.494-9); daí, deflete à direita e segue por este 
alinhamento até encontrar o Ponto “14”, situado no cruzamento desta Rua com a Rua 11 
(Cadlog 31.785-3); daí, deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da Rua 11, até encontrar 
o Ponto “15”, situado à margem da Avenida Professor Fonseca Rodrigues; daí, deflete à 
esquerda e segue pelo alinhamento desta Avenida, até encontrar o Ponto “10”, origem desta 
descrição, encerrando uma área aproximada de 34.158m2 (trinta e quatro mil, cento e 
cinqüenta e oito metros quadrados)”. 
 
Artigo 2.º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial 
de desapropriação, para os fins do disposto no artigo 15 do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 
 
Artigo 3.º - As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto, correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Artigo 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de abril de 1988. 
 
ORESTES QUÉRCIA 
 

Decreto nº 28.336, ambos de 15 de abril de 1988 
 

Declara de utilidade pública para fins de desapropriação, imóvel situado nesta Capital, 
necessário à implantação de Parque de Lazer, Cultura e Esporte da Região Metropolitana de 
São Paulo. 
 
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e nos termos do artigo 34, inciso XXIII da Constituição do Estado, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 2, de 30 de outubro de 1969, combinado com os artigos 2.º e 6.º do 
Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 
de maio de 1956. 
 
Decreta: 
 
Artigo 1.º - Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado pela Fazenda do 
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Estado, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado, com área de 617.776,00m2, 
situado entre a Avenida Nações Unidas, e Professor Fonseca Rodrigues, Município e Comarca 
de São Paulo, destinado à implantação de Parque de Lazer, Cultura e Esporte da Região 
Metropolitana, ou outro serviço público, imóvel que consta pertencer a S/A Central de Imóveis e 
Construções, com as medidas, limites e confrontações constantes no Processo PGE nº 
99.019/88, a saber: 
“Inicia no Ponto “1”, situado na confluência da Avenida Professor Fonseca Rodrigues com a 
linha de transmissão de energia elétrica; daí, segue margeando a linha de transmissão até o 
ponto “2”, situado junto ao espaço livre da Quadra 75, do Setor 96, da Planta Genérica de 
Valores, da Prefeitura Municipal de São Paulo; daí, segue confrontando com o citado espaço 
livre, através de uma linha quebrada até o Ponto “3”, situado à margem da Avenida Arruda 
Botelho; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento desta Avenida até o Ponto “4”; daí, 
deflete à direita e segue confrontando com o espaço livre das Quadras 85, 82 e 73, do Setor 
96, da Planta Genérica de Valores, até encontrar o Ponto “5”; daí, deflete à esquerda e segue 
confrontando, através de uma linha quebrada, com as Quadras 127, 71, 69, 68, 67 e 66 do 
Setor 96, da Planta Genérica de Valores, até o Ponto “6” situado à margem da Avenida Nações 
Unidas; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento desta Avenida até o ponto “7”, situado 
no cruzamento dos alinhamentos da Avenida Nações Unidas com Rua 11 (Cadlog 31-785-3); 
daí, deflete à esquerda e segue pelo alinhamento da Rua 3, até encontrar o Ponto “9”, situado 
à margem da Avenida Queiroz Filho; daí, deflete à direita e segue pelos alinhamentos das 
Avenidas Queiroz Filho e Professor Fonseca Rodrigues, até encontrar o Ponto “10”; daí, deflete 
à direita e segue pela divisa dos Lotes 10 e 02 da Quadra 25, do Setor 96, da Planta Genérica 
de Valores, até encontrar o Ponto “11”, situado à margem da Avenida José Sandoval (Cadlog 
36 620-0); daí, deflete à esquerda e segue pelo alinhamento desta Avenida, até encontrar o 
Ponto “12”, situado na divisa dos Lotes 10 e 13, da Quadra 42, do Setor 96 da Planta Genérica 
de Valores, até encontrar o Ponto “13”, situado à margem da Rua 15 (Cadlog 24 494-9); daí 
deflete à direita e segue por este alinhamento até encontrar o Ponto “14”, situado no 
cruzamento desta Rua com a Rua 11 (Cadlog 31 785-3); daí, deflete à esquerda e segue pelo 
alinhamento da Rua 11, até encontrar o Ponto “15”, situado à margem da Avenida Professor 
Fonseca Rodrigues; daí, deflete à direita e segue pelo alinhamento da Avenida Professor 
Fonseca Rodrigues, até encontrar o Ponto “1”, início desta descrição, encerrando uma área 
aproximada de 617.776,00m2 (seiscentos e dezessete mil, setecentos e setenta e seis metros 
quadrados)”. 
 
Artigo 2.º - Fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial 
de desapropriação, para os fins do disposto no artigo 15 do Decreto-lei Federal nº 3.365, de 21 
de junho de 1941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1956. 
 
Artigo 3.º - As despesas decorrentes da aplicação do presente decreto correrão por conta das 
dotações próprias do orçamento vigente. 
 
Artigo 4.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 15 de abril de 1988. 
 
ORESTES QUÉRCIA 
 

Decreto nº 48.441, de 9 de janeiro de 2004 
 

Transfere da administração da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer para a da Secretaria 
do Meio Ambiente, o imóvel que especifica. 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica transferido da administração da Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer para 
a da Secretaria do Meio Ambiente, o imóvel destinado ao Parque Villa-Lobos, consistente em 
duas áreas com 34.158,00m² (trinta e quatro mil, cento e cinqüenta e oito metros quadrados) e 
617.776,00m² (seiscentos e dezessete mil, setecentos e setenta e seis metros quadrados), 
totalizando 651.934,00m² (seiscentos e cinqüenta e um mil, novecentos e trinta e quatros 
metros quadrados), situadas na Avenida Professor Fonseca Rodrigues e Avenida Nações 
Unidas, subdistrito da Lapa, Município e Comarca de São Paulo, com as descrições 
respectivamente constantes dos Decretos nº 28.335 e nº 28.336, ambos de 15 de abril de 
1988. 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto 
nº 42.627, de 15 de dezembro de 1997. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 9 de janeiro de 2004 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
II - Parque Estadual “Chácara da Baronesa”, criado pela Lei nº 10.861, de 31 de 
agosto de 2001, e destinado à administração da Secretaria pelo Decreto nº 
50.559, de 23 de fevereiro de 2006; 

 
Lei nº 10.861, de 31 de agosto de 2001 

 
Cria o Parque Estadual "Chácara da Baronesa", no Município de Santo André e dá outras 
providências. 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, 
da Constituição do Estado, a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica criado o Parque Estadual “Chácara da Baronesa”, em área localizada no 



 

125 

 

Município de Santo André, descrita e caracterizada na matrícula sob o nº 6.195 do 1º Cartório 
de Registro de Imóveis da Comarca de Santo André, com o total de 340.990m² (trezentos e 
quarenta mil novecentos e noventa metros quadrados). 
 
Artigo 2º - A Secretaria do Meio Ambiente indicará as diretrizes e as normas para o 
aproveitamento da área no prazo de 90 (noventa) dias, contados da regulamentação desta lei. 
 
Artigo 3º - As famílias que ocupam a área serão removidas e transferidas para moradias 
definitivas, nos termos a serem definidos pela Secretaria da Habitação, devendo, caso se faça 
necessário, a CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de 
São Paulo providenciar a construção das moradias. 
Parágrafo único – Os prazos para cumprimento do estabelecido neste artigo serão de: 
1 – 90 (noventa) dias para ser procedido ao cadastramento das famílias, podendo ser 
aproveitado o cadastramento já disponível que foi feito pela Prefeitura Municipal de Santo 
André; 
2 – 24 (vinte e quatro) meses para o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo. 
 
Artigo 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias. 
 
Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias. 
 
Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 31 de agosto de 2001. 
 
WALTER FELDMAN - Presidente 
 

Decreto nº 50.559, de 23 de fevereiro de 2006 
 

Destina à Secretaria do Meio Ambiente a administração do Parque Estadual "Chácara da 
Baronesa". 
 
CLÁUDIO LEMBO, VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR 
DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica destinada à Secretaria do Meio Ambiente a administração do Parque Estadual 
"Chácara da Baronesa", criado pela Lei nº 10.861, de 31 de agosto de 2001, e situado em área 
de domínio da Fazenda do Estado de São Paulo localizada no Município de Santo André, 
descrita e caracterizada na matrícula sob nº 6.195 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Santo André, com área total de 340.990,00m² (trezentos e quarenta mil 
novecentos e noventa metros quadrados). 
 
Artigo 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 23 de fevereiro de 2006 
 
CLÁUDIO LEMBO 

 
III - Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer “Parque Tizo”, criado pelo 
Decreto nº 50.597, de 27 de março de 2006, e destinado à administração da 
Secretaria pelo Decreto nº 57.458, de 25 de outubro de 2011; 

 
Decreto nº 50.597, de 27 de março de 2006 

 
Cria o Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer em área localizada nos Municípios 
de São Paulo, Cotia e Osasco e dá providências correlatas. 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica criado o Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer com área total 
composta por duas glebas, a primeira com área de 1.212.353,89m² (hum milhão, duzentos e 
doze mil, trezentos e cinqüenta e três metros quadrados e oitenta e nove decímetros 
quadrados), localizada nos Municípios de São Paulo, Cotia e Osasco, e a segunda com área 
de 95.965,16m² (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco metros quadrados e 
dezesseis decímetros quadrados), localizada nos Municípios de Cotia e Osasco, descritas no 
Anexo que faz parte integrante deste decreto, respectivamente como Área 1 e Área 2, de 
propriedade da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU. 
Parágrafo único - A Procuradoria Geral do Estado e a Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU adotarão as providências necessárias 
à transferência para o Estado das áreas de que trata este artigo. 
 
Artigo 2º - O Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer de que trata este decreto terá 
as seguintes finalidades: 
I - proteção dos remanescentes de mata atlântica, admitido o manejo da vegetação com o 
objetivo de assegurar a manutenção dos processos ecológicos; 
II - realização de pesquisa científica e capacitação técnica visando orientar a proteção de 
remanescentes de vegetação nativa em áreas urbanas e peri-urbanas e a formação de 
corredores regionais de biodiversidade; 
III - realização de atividades de educação ambiental visando difundir conceitos e estimular a 
adoção de práticas para a conservação ambiental, o uso sustentável de recursos naturais, a 
minimização e adequação da destinação de resíduos e efluentes; 
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IV - uso público para atividades culturais e educacionais, recreação e lazer, condicionado à 
observância do inciso I deste artigo. 
Paragráfo único - A implantação de infra-estrutura e edificações na área deverá limitar-se às 
intervenções necessárias ao desenvolvimento de atividades relacionadas às finalidades 
previstas neste decreto. 
 
Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente fica responsável pela administração da área, com 
vistas à implantação e gestão do Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer de que 
trata este decreto. 
Parágrafo único - As Secretarias do Meio Ambiente e da Juventude, Esporte e Lazer devem 
estabelecer mecanismos para a integração da gestão do Parque Urbano de Conservação 
Ambiental e Lazer e da Vila Olímpica Mário Covas, visando a otimização do uso das duas 
unidades, observadas suas vocações e finalidades. 
 
Artigo 4º - Fica criado o Conselho de Orientação do Parque Urbano de Conservação Ambiental 
e Lazer com o objetivo de promover o gerenciamento participativo e integrado da área, visando 
otimizar o uso do parque para as finalidades previstas neste decreto respeitando a capacidade 
de suporte da área. 
§ 1º - O Secretário do Meio Ambiente editará resolução, no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
a partir da data de publicação deste decreto, dispondo sobre o funcionamento do Conselho de 
Orientação. 
§ 2º - Deverá ser assegurada a participação de representantes da sociedade civil organizada 
no Conselho de Orientação. 
§ 3º - As Administrações dos Municípios em que está localizada a área deverão ser envolvidas 
na implantação e gestão do Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer, prevendo-se 
sua participação no Conselho de Orientação. 
 
Artigo 5º - O Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer de que trata este decreto 
passa a integrar a Carteira de Projetos Estratégicos para Fins de Gerenciamento, constante do 
Anexo Único do Decreto nº 49.535, de 19 de abril de 2005 Legislação do Estado, como um 
sub-projeto do Projeto de Gestão e Implantação de Parques Urbanos. 
 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de março de 2006 
 
GERALDO ALCKMIN 
 
ANEXO a que se refere o artigo 1º do Decreto nº 50.597, de 27 de março de 2006 
Área 1 - um terreno à Estrada do Educandário,(antiga estrada do D.A.E. São Paulo - Cotia), no km 16,2, localizado na divisa entre os 
municípios de São Paulo, Taboão da Serra, Cotia, Embu e Osasco, com área de 1.212.353,89m² (hum milhão, duzentos e doze mil, 
trezentos e cinqüenta e três metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados), parte das matrículas nº 62.154, do 18º 
Cartório de Registro de Imóveis da Capital de São Paulo, nº 35.458, do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia e nº 34.912, do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Osasco, com as seguintes medidas e confrontações: Começa no vértice 14-O, localizado no 
alinhamento par da Avenida Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, na divisa com terras de Dano da Silva Camargo; segue no rumo 
de N 07°26' W e 66,91m, até o vértice 224; deflete à direita, segue em curva com raio de 865,00m e desenvolvimento de 371,47m, 
até o vértice 225; prossegue em reta no rumo N 13°09'56" E e 726,29m, até o vértice 226, confrontando desde o vértice 224 até aqui, 
com faixa de domínio do DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A.; deflete à direita, no rumo N 73°52' E e 41,40m até o vértice 10, 
em confronto com propriedade de Choachi Kato; prossegue até o vértice nº 31, situado no canto de cerca de divisa de terras de 
Choachi Kato e Niso Viana, com os rumos e distâncias seguintes: 10-27, rumo de N 74°40' E e 56,41m; 27-28, rumo de N 56°45' E e 
59,93m, 28-29, rumo de N 81°43' E e 43,52m; 29-30, rumo de N 84°46'10" E e 68,85m; 30-31, rumo de N 84°46'10" E e 40,85m; daí, 
segue ainda por cerca de arame até o marco nº 29 da poligonal da área do mesmo proprietário, no Município de São Paulo, situado 
no espigão divisor de águas, entre os Ribeirões Carapicuíba e Buçocaba à esquerda e o Ribeirão Jaguaré, à direita, divisa dos 
Municípios São Paulo e Osasco,- vértice nº 3l ao nº 29, rumo de S 70°52' E e 74,07m, confrontando com terras de Niso Viana; daí, 
deflete à esquerda e segue por cerca de arame, até o vértice nº 48, situado no canto de cerca, ponto comum de confrontação com 
terras de Niso Viana e Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM,- com os rumos e distâncias seguintes: 29-32, Rumo de 
S 70°52' E e 28,00m, 32-33, rumo de N 72°36' E e 89,93m, 33-34, Rumo de N 61°37' E e 37,63m, 34-35, Rumo de N 56°50', E e 
20,25m, 35-36, Rumo de N 47°33' E e 36,66m, 36-37, Rumo de N 37°34' E e 40,94m, 37-38, Rumo de N 61°08' E e 16,98m, 38-39, 
Rumo de N 73°53' E e 42,59m, 39-40, Rumo de N 81°57' E e 26,66m, 40-41, rumo de N 72°12' E e 29,65m, 41-42, Rumo de N 62°24' 
E e 10,34m 42-43, Rumo de N 50°39' E e 13,29m, 43-44, Rumo de N 61°29' E e 17,47m, 44-45, Rumo de N 71°37' E e 16,18m, 45-
46, rumo de N 88°18' E e 18,27m, 46-47, Rumo de N 79°59' E e 17,20m, 47-48, Rumo de N 51°47' E e 16,64m; daí, segue ainda por 
cerca de arame até o vértice nº 53, confrontando com terras da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor - FEBEM com os rumos e 
distâncias seguintes: 48-49, Rumo de N 87°07' E e 62,09m, 49-50, Rumo de N 72°32' E e 54,99m, 50-51, Rumo de N 69°22' E e 
60,68m, 51-52, Rumo de N 26°19' E e 57,23m, 52-53, rumo de N 41°54' E e 11,27m; daí, deflete à direita e segue em reta por cerca 
de arame até o vértice nº 54, situado no eixo da Estrada de ligação com a Rodovia Raposo Tavares, com o rumo de S 23°33' E e 
117,09m; daí, segue ainda por cerca de arame até o vértice nº 56, situado à margem de um córrego, com os rumos e distâncias 
seguintes: 54-55, Rumo de S 61°30' E e 3,96m, 55-56, Rumo de S 6°42' E e 6,00m; daí, sobe pelo córrego, confrontando com terras 
da Granja Jaraguá - C.A.C. - e Massayari Ticame, até o vértice nº 200, situado no alinhamento Par da Avenida Engenheiro Heitor 
Antonio Eiras Garcia, com os rumos e distâncias seguintes: 56-56a, Rumo de S 57°16' E e 17,00m; 56a-56b, rumo de S 9°05' E e 
25,30m, 56b-57, Rumo de S 20°19' W e 29,00m, 57-57a, Rumo de S 29°56' E e 38,00m, 57a-57b, Rumo de 5 210 30' W e 35,50m, 
57b-58, Rumo de S 75°23' W e 24,00m, 58-58a, rumo de S 7°56 E 80,00m, 58a-59, Rumo de S 33°01' E e 24,00m, 59-60, rumo de S 
26°16' E e 84,00m, 60-60a, Rumo de S 18°26' W e 25,00m, 60a-60b, Rumo de S 35°24' E e 47,00m, 60b-61, Rumo de S 8°26' E e 
55,00m, 61-61a, Rumo de S 20°33' W e 26,00m, 61a-62, rumo de S 19°26' E e 18,00m, 62-62a, Rumo de S 63°26' W e 50,00m, 62a-
62b, Rumo de S 15°57' W e 30,00m, 62b-63, Rumo de S 86°58' E e 11,00m, 63-63a, Rumo de S 32°00' W e 38,00m, 63a-64, Rumo 
de S 0°30' W e 32,00m, 64-65, Rumo de S 4°09' W e 69,00m, 65-65a, Rumo de S 5°03' E e 35,00m, 65a-66, Rumo de S 77°07' E e 
36,00m, 66-66a, Rumo de S 10°30' W e 27,00m, 66a67, Rumo de S 45°30' W e 81,00m, 67-68, rumo de S 0°37' E e 46,00m, 68-69, 
Rumo de S 16°08' E e 43,00m, nascente, 69-70, Rumo de S 8º32 E e 42,00m, prossegue, 70-200, Rumo de S 29°51 E e 11,50m; daí, 
deflete à direita, pelo alinhamento par da Av. Engº Heitor Antonio Eiras Garcia, com os seguintes elementos, raio 43,00m e 
desenvolvimento 16,60m, até o vértice 201; prossegue em reta no rumo N 86°18'12" W e 58,86m até o vértice 202; segue em curva 
de raio 200,00m e desenvolvimento 41,85m, até o vértice 203; prossegue em reta no rumo S 81°42'31" W e 67,l5m, até o vértice 204; 
segue em curva de raio 70,00m e desenvolvimento 27,94m, até o vértice 205; prossegue em reta no rumo S 58°50'33" W e 298,l7m, 
até o vértice 206; segue em curva de raio 50,00m e desenvolvimento 48,42m, até o vértice 207; prossegue em reta no rumo N 
65°40'34" W e 60,07m, até o vértice 208; segue em curva de raio 57,00m e desenvolvimento 49,49m, até o vértice 209; prossegue 
em reta no rumo S 64°34'22" W e 21,86m, até o vértice 210; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 45,35m, até o 
vértice 211; prossegue em reta no rumo N 89°26'45" W e 46,45m, até o vértice 212; segue em curva de raio 100,00m 
desenvolvimento 96,65m, até o vértice 213; prossegue em reta no rumo S 35°10'44" W e 94,85m, até o vértice 214; segue em curva 
de raio 90,00m e desenvolvimento 72,77m, até o vértice 215; prossegue em reta no rumo S 81°30'11" W e 81,20m, até o vértice 216; 
segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 35,05m, até o vértice 217; prossegue em reta no rumo N 78°24'49 W e 48,l5m, 
até o vértice 218; segue em curva de raio 200,00m e desenvolvimento 61,19m, até o vértice 219; prossegue em reta no rumo 5 
84°03'22" W e 39,48m, até o vértice 220; segue em curva de raio 200,00m e desenvolvimento 37,91m, até o vértice 221; prossegue 
em reta no rumo S 73°11'44" W e 81,27m, até o vértice 222; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 31,03m, até o 
vértice 223; prossegue em reta no rumo N 89°01'31 W e 33,38m, até o vértice 14-0, início desta descrição; 
Área 2 - um terreno com área de 95.965,16m² (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta e cinco metros quadrados e dezesseis 
decímetros quadrados) parte das matrículas nº 35.458, do Cartório de Registro de Imóveis de Cotia e nº 34.912, do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Osasco, localizado à Avenida Engº Heitor Antonio Eiras Garcia (Antiga Estrada do D.A.E - São Paulo/Cotia), 
iniciando-se no vértice 229, localizado no limite da faixa de domínio do Dersa S/A (RODOANEL), na divisa da propriedade de Dario 
da Silva Camargo; deste vértice segue no rumo N 07°26' W e 13,51m, até o vértice 1; segue 1-2, rumo de N 16°27' W e 166,79m; 2-
3, rumo de N 27°29' W e 80,64m; 3-4, rumo de N 33°42' W e 43,72m; 4-5, rumo de N 02°08' W e 283,59m; daí, deflete à direita e 
segue em reta até o vértice nº 24-119 da poligonal principal, com o rumo de N 83°37'30" E e 32,78m, atingindo a margem do córrego 
Cabeceira Sudoriental do Ribeirão Carapicuiba; daí, sobe pelo córrego Cabeceira Sudoriental do Ribeirão Carapicuiba, divisa dos 
Municípios de Osasco com Cotia, até o marco nº 23, com rumo de S 60°00' E e 134,00m, confrontando pelo córrego com a área de 
Gramado S.A. Comercial e Construtora; do marco nº 23 deflete à esquerda e segue em reta até o vértice 227, confrontando com 
terras da Gramado S.A., Comercial e Construtora; deflete à direita e segue pelo alinhamento da Faixa de domínio do DERSA - 
Desenvolvimento Rodoviário S.A. (RODOANEL), sentido - Embu, no rumo S 13°09'56" W e 623,86m, até o vértice 228; segue em 
curva, na mesma confrontação, com raio de 735,00m e desenvolvimento 174,75m, até o vértice 229, inicio desta descrição. 
 

Decreto nº 57.458, de 25 de outubro de 2011 
 

Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, 
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mediante permissão de uso a título precário, gratuito e por prazo indeterminado, imóveis que 
especifica, situados nos Municípios de São Paulo, Cotia e Osasco 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais e a vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica a Fazenda do Estado autorizada a receber da Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, mediante permissão de uso a título 
precário, gratuito e por prazo indeterminado, duas áreas com as características, limites e 
confrontações constantes dos autos do processo SMA 0129/2005, que assim se descrevem: 
I - área 1: um terreno situado na Estrada do Educandário (antiga estrada do D.A.E. São Paulo - 
Cotia), no km 16,2, localizada na divisa entre os Municípios de São Paulo, Taboão da Serra, 
Cotia, Embu e Osasco, com área de 1.212.353,89m² (um milhão, duzentos e doze mil, 
trezentos e cinquenta e três metros quadrados e oitenta e nove decímetros quadrados), 
composto por áreas totais ou parciais matriculadas sob nº 197.618 no 18º C.R.I da Capital, nº 
35.458 no C.R.I. de Cotia e nº 34.912 no 1º C.R.I. de Osasco, contendo as seguintes medidas 
e confrontações: começa no vértice 14-0, localizado no alinhamento par da Avenida 
Engenheiro Heitor Antonio Eiras Garcia, na divisa com terras de Dario da Silva Camargo, 
segue no rumo de N07º 26'W e 66,91m, até o vértice 224; deflete à direita, segue em curva 
com raio de 865,00m e desenvolvimento de 371,47m, até o vértice 225; prossegue em reta no 
rumo N13°09'56"E e 726,29m, até o vértice 226, confrontando desde o vértice 224 até aqui, 
com faixa de domínio da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. deflete à direita, no rumo 
N73°52'E e 41,40m até o vértice 10, em confronto com propriedade de Choachi Kato; 
prossegue até o vértice nº 31=52, situado no canto de cerca de divisa de terras de Choachi 
Kato e com terras de Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., sucessora de Niso Viana, 
com os rumos e distâncias seguintes: 10-27, rumo de N74º40'E e 56,41m; 27-28, rumo de 
N56º45'E e 59,93m, 28-29, rumo de N81º43'E e 43,52m; 29-30, rumo de N84º46'10"E e 
68,85m; 30-31=52, rumo de N84º46'10"E e 40,85m; daí deflete á direita e segue por cerca de 
arame, até o vértice 48=35, situado no canto de cerca, ponto comum de confrontação com 
terras de Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., sucessora de Niso Viana e Fundação 
Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP, com os 
seguintes rumos e distâncias: 31=52-50B, rumo de S62°52'24"E e 65,32m, 50B-50A, rumo 
S73°46'17"E e 37,33m, 50A-36A, rumo de N66°19'38"E e 171,23m, 36A-46A, rumo de 
N66°19'38"E e 232,47m; 46A-48=35, rumo de N66°19'38"E e 26,53m; daí, segue ainda por 
cerca de arame até o vértice nº 53, confrontando com terras do Centro de Atendimento 
Socioeducativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP, com os rumos e distâncias seguintes: 
48-49, rumo de N87º 07'E e 62,09m, 49-50, Rumo de N72º32'E e 54,99m, 50-51, Rumo de 
N69º22'E e 60,68m, 51-52, Rumo de N26º19'E e 57,23m, 52-53, rumo de N41º54'E e 11,27m; 
daí, deflete à direita e segue em reta por cerca de arame até o vértice nº 54, situado no eixo da 
Estrada de ligação com a Rodovia Raposo Tavares, com o rumo de S23º33'E e 117,09m; daí, 
segue ainda por cerca de arame até o vértice nº 56, situado à margem de um córrego, com os 
rumos e distâncias seguintes: 54-55, rumo de S61º30'E e 3,96m, 55-56, rumo de S6º42'E e 
6,00m; daí, sobe pelo córrego, confrontando com terras da Granja Jaraguá - C.A.C. - e 
Massayari Ticame, até o vértice nº 200, situado no alinhamento par da Avenida Engenheiro 
Heitor Antonio Eiras Garcia, com os rumos e distâncias seguintes: 56-56a, rumo de S57º16'E e 
17,00m; 56a-56b, rumo de S9º05'E e 25,30m, 56b-57, rumo de S20º19'W e 29,00m, 57-57a, 
rumo de S29º56'E e 38,00m, 57a-57b, rumo de S21º30'W e 35,50m, 57b-58, rumo de 
S75º23'W e 24,00m, 58-58a, rumo de S7º56'E e 80,00m, 58a-59, rumo de S33º01'E e 24,00m, 
59-60, rumo de S26º16'E e 84,00m, 60 -60a, rumo de S18º26'W e 25,00m, 60a-60b, rumo de 
S35º24'E e 47,00m, 60b-61, rumo de S8º26'E e 55,00m, 61-61a, rumo de S20º33'W e 26,00m, 
61a-62, rumo de S19º26'E e 18,00m, 62-62a, rumo de S63º26'W e 50,00m, 62a-62b, rumo de 
S15º57'W e 30,00m, 62b-63, rumo de S86º58'E e 11,00m, 63-63a, rumo de S32º00'W e 
38,00m, 63a-64, rumo de S0º30'W e 32,00m, 64-65, rumo de S4º09'W e 69,00m, 65-65a, rumo 
de S5º03'E e 35,00m, 65a-66, rumo de S77º07'E e 36,00m, 66-66a, rumo de S10º30'W e 
27,00m, 66a-67, rumo de S45º30'W e 81,00m, 67-68, rumo de S0º37'E e 46,00m, 68-69, rumo 
de S16º08'E e 43,00m, 69-70, rumo de S8º32E e 42,00m, prossegue, 70-200, rumo de 
S29º51'E e 11,50m; daí, deflete à direita, pelo alinhamento par da Av. Engenheiro Heitor 
Antonio Eiras Garcia, com os seguintes elementos, raio 43,00m e desenvolvimento 16,60m, até 
o vértice 201; prossegue em reta no rumo N86°18'12"W e 58,86m até o vértice 202; segue em 
curva de raio 200,00m e desenvolvimento 41,85m, até o vértice 203; prossegue em reta no 
rumo S81°42'31"W e 67,15m, até o vértice 204; segue em curva de raio 70,00m e 
desenvolvimento 27,94m, até o vértice 205; prossegue em reta no rumo S58°50'33"W e 
298,17m, até o vértice 206; segue em curva de raio 50,00m e desenvolvimento 48,42m, até o 
vértice 207; prossegue em reta no rumo N65°40'34"W e 60,07m, até o vértice 208; segue em 
curva de raio 57,00m e desenvolvimento 49,49m, até o vértice 209; prossegue em reta no rumo 
S64°34'22"W e 21,86m, até o vértice 210; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 
45,35m, até o vértice 211; prossegue em reta no rumo N89°26'45"W e 46,45m, até o vértice 
212; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 96,65m, até o vértice 213; prossegue 
em reta no rumo S35°10'44"W e 94,85m, até o vértice 214; segue em curva de raio 90,00m e 
desenvolvimento 72,77m, até o vértice 215; prossegue em reta no rumo S81°30'11"W e 
81,20m, até o vértice 216; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 35,05m, até o 
vértice 217; prossegue em reta no rumo N78°24'49"W e 48,15m, até o vértice 218; segue em 
curva de raio 200,00m e desenvolvimento 61,19m, até o vértice 219; prossegue em reta no 
rumo S84°03'22"W e 39,48m, até o vértice 220; segue em curva de raio 200,00m e 
desenvolvimento 37,91m, até o vértice 221; prossegue em reta no rumo S73°11'44"W e 
81,27m, até o vértice 222; segue em curva de raio 100,00m e desenvolvimento 31,03m, até o 
vértice 223; prossegue em reta no rumo N89°01'31"W e 33,38m, até o vértice 14-0, início desta 
descrição; 
II - área 2: um terreno, com área de 95.965,16 m² (noventa e cinco mil, novecentos e sessenta 
e cinco metros quadrados e dezesseis decímetros quadrados), composto por partes de áreas 
matriculadas sob nº 35.458 no C.R.I. de Cotia e nº 34.912 no 1º C.R.I. de Osasco, contendo as 
seguintes medidas e confrontações: inicia-se no vértice 229, localizado no limite da faixa de 
domínio da Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A (RODOANEL), na divisa da propriedade de 
Dario da Silva Camargo; deste vértice segue no rumo N07°26'W e 13,51m, até o vértice 1; 
segue ,1-2, rumo de N16º27'W e 166,79m; 2-3, rumo de N27º29'W e 80,64m; 3-4, rumo de 
N33º42'W e 43,72m; 4-5, rumo de N02º08'W e 283,59m; daí, deflete à direita e segue em reta 
até o vértice nº 24-119 da poligonal principal, com o rumo de N83º37'30"E e 32,78m, atingindo 
a margem do córrego Cabeceira Sudoriental do Ribeirão Carapicuíba; daí, sobe pelo córrego 
Cabeceira Sudoriental do Ribeirão Carapicuíba, divisa dos Municípios de Osasco com Cotia, 
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até o marco nº 23, com rumo de S60º00'E e 134,00m, confrontando pelo córrego com a área 
da Gramado S.A. Comercial e Construtora; do marco nº23 deflete à esquerda e segue no rumo 
N31°41'E e distância de 319,32m até o vértice 227, confrontando com terras da GRAMADO 
S.A., Comercial e Construtora; deflete à direita e segue pelo alinhamento da faixa de domínio 
da DERSA - Desenvolvimento Rodoviário S.A. (RODOANEL), sentido - Embu, no rumo 
S13°09'56"W e 623,86m, até o vértice 228; segue em curva , na mesma confrontação, com raio 
de 735,00m e desenvolvimento 174,75m, até o vértice 229, início desta descrição. 
Parágrafo único - As áreas de que trata o "caput" deste artigo, destinar-se-ão à manutenção do 
Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer "Parque Tizo", criado pelo Decreto nº 
50.597, de 27 de março de 2006 Legislação do Estado, o qual estará sob a administração da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
 
Artigo 2º - A permissão de uso de que trata este decreto, será efetivada por meio de termo a 
ser lavrado pela unidade competente da Procuradoria Geral do Estado, dele devendo constar 
as condições impostas pela permitente. 
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 25 de outubro de 2011 
 
GERALDO ALCKMIN 

 
IV - Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, criado pelo Decreto nº 
27.071, de 8 de junho de 1987, e destinado à administração da Secretaria pelo 
Decreto nº 32.478, de 26 de outubro de 1990. 

 
Decreto nº 27.071, de 8 de junho de 1987 

 
Cria o Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e dá providências correlatas 
 
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais 
e com fundamento no artigo 5º, alínea “a”, da Lei Federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
nos artigos 2º e 4º da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e nos artigos 1º a 4º da 
Lei nº 3.743, de 9 de junho de 1983. 
 
considerando que a política ambiental do Governo do Estado de São Paulo, exercida por 
intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, tem por objetivos: 
a) a preservação legal e de fato dos nichos, santuários e reservas ecológicas importantes, 
testemunhas do sítio e ambientes naturais; 
b) a recuperação de áreas degradadas, seja pelo desmatamento, pela desertificação, pela 
erosão, seja pela poluição dos corpos d’água, pela poluição do ar, do solo e da paisagem; 
c) a utilização cautelosa e adequada do patrimônio ambiental, pelo uso dos recursos naturais 
renováveis ou pelo uso dos parques e das áreas naturais sob guarda do Estado; 
d) a melhoria dos ambientes dentro e fora das cidades, tornando-os mais bonitos, mais limpos 
e mais adequados para função de cenário de atividades significativas para a vida cotidiana dos 
cidadãos; 
considerando que as terras da Fazenda Experimental Mato Dentro, situadas no município de 
Campinas e incorporadas ao patrimônio do Estado, sob administração do Instituto Biológico da 
Secretaria da Agricultura, apresentam condições para serem transformadas em Parque 
Ecológico, proporcionando a recuperação ambiental, com plantio de bosques, implantação de 
lagos e recuperação de edificações históricas, para fruição da população da região; 
considerando que tais terras, inseridas na região urbana do município de Campinas e no centro 
de região densamente povoada, favorecem o desenvolvimento de atividades culturais e de 
lazer direcionadas para educação ambiental; e 
considerando a necessidade de preservar e recuperar os valores históricos relativos à 
expansão cafeeira do Estado, os valores paisagísticos e os valores arquitetônicos contidos 
naquela área, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - A área atualmente ocupada pela Fazenda Experimental Mato Dentro, dependência 
do Instituto Biológico de Campinas, da Secretaria da Agricultura, passa a constituir o Parque 
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim. 
 
Artigo 2º - A Comissão constituída pelas Secretarias do Meio Ambiente, da Agricultura e da 
Cultura, sob coordenação da primeira, proporá ao Governador do Estado, dentro de 30 (trinta) 
dias contados da data da publicação deste decreto, as providências necessárias à implantação 
do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, oferecendo, ainda, projeto urbanístico que 
assegure meios e locais apropriados à recreação e ao lazer da população. 
Parágrafo único – No prazo previsto no “caput”, a Procuradoria Geral do Estado deverá 
providenciar memorial descritivo da área da Fazenda Experimental Mato Dentro. 
 
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 8 de junho de 1987. 
 
ORESTES QUÉRCIA 
 

Decreto nº 32.478, de 26 de outubro de 1990 
 

Estabelece diretrizes para a implantação e a administração do Parque Ecológico Monsenhor 
Emílio José Salim 
 
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
e 
 
Considerando os objetivos do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, para usufruto 
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imediato da população da região de Campinas e 
Considerando a necessidade de organizar a forma administrativa para a gestão do Parque 
Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - A implantação e a administração do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, 
criado pelo Decreto nº 27.071, de 8 de junho de 1987, ficarão sob a responsabilidade da 
Secretaria do Meio Ambiente. 
§ 1º - A área do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, ainda ocupada para as 
atividades da Fazenda Experimental Mato Dentro, continuará sob a administração da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento enquanto não for utilizada para a implantação 
integral do referido Parque. 
§ 2º - As questões comuns relacionadas com a administração mencionada  neste artigo serão 
resolvidas, conjuntamente, pelos titulares das respectivas Pastas. 
 
Artigo 2º - A elaboração e execução continuada de planos que objetivem o desenvolvimento e 
a utilização dos recursos naturais do Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, bem 
como a exploração das áreas com potencial para uso recreacional e educativo, serão 
realizadas mediante administração feita por meio da Fundação para a Conservação e a 
Produção Florestal do Estado de São Paulo, vinculada a Secretaria do Meio Ambiente, nos 
termos deste decreto e de convênio a ser celebrado entre  a Secretaria e a Fundação, na forma 
do modelo anexo. 
§ 1º - O convênio referido no “caput”, cuja celebração é expressamente autorizada, definirá os 
objetivos e as condições de relacionamento das entidades convenentes, a organização básica 
para a administração do Parque Ecológico, as diretrizes gerais de seu estatuto e os recursos 
necessários à sua manutenção e operação. 
§ 2º - Fica permitida a exploração de atividades de apoio aos objetivos do Parque, nos termos 
do Convênio e dos respectivo estatuto os quais definirão os instrumentos jurídicos pertinentes. 
§ 3º - As receitas provenientes da cobrança de ingressos e/ou de preços destinados a cobrir 
custos de eventuais atividades executadas no Parque Ecológico serão aplicadas na sua 
respectiva manutenção, operação e desenvolvimento. 
§ 4º - Os recursos arrecadados em razão da aplicação do disposto no §3º serão recolhidos ao 
Fundo Especial de Despesa do Instituto Florestal, assegurada sua destinação nos termos do 
parágrafo anterior. 
 
Artigo 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 26 de outubro de 1990. 
 
ORESTES QUÉRCIA 
 
Modelo de Convênio Anexo ao Decreto nº 32.478, de 26 de outubro de 1990. 
Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, e a Fundação Para a 
Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, objetivando conceder a esta a administração do Parque Ecológico 
Monsenhor Emílio José Salim, Campinas 
Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, situada na Rua Tabapuã nº 81, 
São Paulo-SP, doravante denominada Secretaria, neste ato representada pelo seu 
titular,......................................................................................................e a Fundação Para a Conservação e a Produção Florestal do 
Estado de São Paulo, inscrita no CGC/MF nº 56.825.110/0001-47, situada na Avenida Miguel Stéfano nº 3900, São Paulo-SP, 
doravante denominada Fundação, neste ato representada pelo seu Diretor Executivo.......................... têm entre si justo e acordado o 
seguinte Convênio, autorizado pelo Decreto nº 32.478, de 26 de outubro de 1990. 
Cláusula Primeira – do objeto. 
Constitui objeto deste Convênio, nos termos das diretrizes fixadas pelo Decreto nº 32.478, de 26 de outubro de 1990, as atividades 
de operação e administração, bem como a prestação de serviços técnico-administrativos especializados e a aquisição de bem, com o 
objetivo de implantar e manter, em condições de funcionamento, o Parque Ecológico Monsenhor Emilio José Salim, situado à 
Rodovia Heitor Penteado Km 3,5, Campinas – São Paulo. 
Cláusula Segunda – Do prazo. 
O presente Convênio tem a vigência de 5 (cinco) anos a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado na conformidade da 
conveniência dos convenentes. 
Cláusula Terceira – Das obrigações entre as partes. 
Obriga-se a Fundação a: 
1 – dotar o Parque de todos os bens equipamentos necessários ao seu bom funcionamento; 
2 – fornecer todo o material e pessoal necessário à execução das atividades de operação e administração do Parque, correndo por 
sua conta o risco as despesas, salários e encargos trabalhistas, de segurança e de previdência social; 
3 – contratar, se necessário, para a execução dos serviços ora conveniados, profissionais ou empresas adequadas e capacitadas; 
4 – responsabilizar-se, técnica e administrativamente, por todas as compras e por todos os trabalhos a serem realizados; 
5 – atender solicitações da Secretaria, fornecendo documentos relatórios e demais informações decorrentes do presente Convênio 
para a competente avaliação e aprovação; 
6 – prestar contas das aplicações decorrentes deste Convênio à Secretaria, sem prejuízo do atendimento das instruções específicas 
do Tribunal de Contas do Estado; 
7 – realizar todos os esforços no sentido de que o Parque venha a alcançar receitas para sua auto-sustentação; 
8 – responsabilizar-se, integralmente, pela eficiência das atividades realizadas, respondendo por danos e prejuízos decorrentes da 
imperfeita ou negligente execução dos trabalhos conveniados; 
Obriga-se a Secretaria a: 
1 – facilitar à Fundação o acesso a todas as informações e demais elementos que porventura se mostrem necessários à execução do 
presente convênio; 
2 – acompanhar o andamento dos trabalhos executados pela Fundação; 
3 – Prever, na proposta orçamentária de sua responsabilidade, com base na programação econômico-financeira apresentada pela 
Fundação, recursos necessários à complementação financeira para a realização do objeto deste Convênio. 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
Para suprir os recursos financeiros destinados à administração do Parque, a Fundação poderá efetuar a cobrança de ingressos aos 
usuários, bem como de preços, objetivando cobrir os custos de eventuais atividades nele executadas. 
Parágrafo 1º – Para prover as atividades de apoio aos objetivos do Parque, tais como restaurantes, lanchonetes e vendas de 
produtos ornamentais, a Fundação fica autorizada a permitir essas atividades, desde que se assegure a contrapartida financeira e de 
encargos, indispensável a manutenção e preservação do Parque. 
Parágrafo 2º – Os rendimentos provenientes da cobrança de ingressos e das atividades referidas nesta cláusula, serão aplicados na 
manutenção, operação e desenvolvimento do Parque. 
CLÁUSULA QUINTA – DO ESTATUTO DO PARQUE 
A Fundação elaborará o estatuto do Parque, submetendo-o à aprovação do Secretário do Meio Ambiente, no qual deverão ser 
definidos, além dos objetivos, natureza e estrutura administrativa do Parque, as condições de funcionamento, seu regulamento 
interno e normas de uso. 
Parágrafo 1º – As diretrizes estabelecidas pela Gerência, na gestão do Parque, deverão ser aprovadas pela administração superior 
da Fundação. 
Parágrafo 2º – No que respeita aos atos de gestão do Parque, enquanto forem juridicamente vinculativos entre a Fundação e 
terceiros, deverá haver o pronunciamento da administração superior da Fundação. 
CLÁUSULA SEXTA – DA RESCISÃO 
O presente Convênio poderá ser rescindido a qualquer momento pelas partes, com aviso prévio de 120 (cento e vinte) dias, ficando 
as partes convenentes obrigadas a realizar o encontro de contas destinado a compor as responsabilidades financeiras oriundas das 
atividades do Parque, até a data da rescisão final do Convênio. 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO FORO 
Fica eleito o foro da Capital do Estado de São Paulo para dirimir as questões oriundas do presente Convênio. 
E por estarem justas e acordadas, firmam o presente em 4 (quatro) vias, de igual teor, na presença das testemunhas abaixo. 
São Paulo, de outubro de 1990. 
SECRETARIA 
FUNDAÇÃO 
TESTEMUNHAS 
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V - Parque Estadual do Belém, criado pela Lei nº 10.760, de 23 de janeiro de 
2001, e transferido para a administração da Secretaria pelo Decreto nº 57.926, de 
29 de março de 2012. 

 
LEI Nº 10.760, DE 23 DE JANEIRO DE 2001 

 
Autoriza o Poder Executivo a instituir o Parque Estadual do Belém. 
 
O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a destinação da área de 292.000m2 
(duzentos e noventa e dois mil metros quadrados), localizada entre as Ruas Ulisses Cruz, 
Nelson Cruz e a Avenida Marginal Tietê, na Capital, onde está instalada a Unidade de 
Internação Tatuapé, da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM, e ali instituir o 
Parque Estadual do Belém. 
Parágrafo único - A Unidade da FEBEM referida no "caput" será transferida para outro local, na 
forma determinada pelos órgãos competentes, devendo ser mantidas as demais instalações 
públicas ali existentes. 
 
Artigo 2º - O Parque Estadual do Belém, a que se refere o artigo 1º, será destinado a atividades 
cívicas, culturais, esportivas e recreativas da população e, em especial, a programas de 
educação e orientação de crianças e jovens carentes. 
Parágrafo único - Os programas de educação e orientação de crianças e jovens carentes 
referidos no "caput" serão desenvolvidos de forma conjunta e integrada, pelas Secretarias de 
Assistência e Desenvolvimento Social, da Cultura e de Esportes e Turismo. 
 
Artigo 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, 
contados a partir da data de sua publicação. 
 
Artigo 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Artigo 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 23 de janeiro de 2001. 
Geraldo Alckmin Filho 
Edsom Ortega Marques 
Secretário de Assistência e Desenvolvimento Social 
João Caramez 
Secretário - Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de janeiro de 2001. 
 

DECRETO Nº 57.926, DE 29 DE MARÇO DE 2012 
 
Transfere da administração da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional para a 
da Secretaria do Meio Ambiente, o imóvel que especifica 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais e à vista da manifestação do Conselho do Patrimônio Imobiliário, 
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Fica transferido da administração da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento 
Regional para a da Secretaria do Meio Ambiente, o imóvel localizado na Avenida Celso Garcia, 
nº 2.231, esquina com a Rua Ulisses Cruz, Brás, nesta Capital, identificado como "Parque 
Belém", antigo quadrilátero do Tatuapé, cadastrado no SGI sob o nº 19.440, conforme 
identificado nos autos do expediente CC-31.353/12. 
Parágrafo único - A área de que trata o "caput" deste artigo, destinar-se-á à implementação do 
Parque Estadual do Belém, criado através da Lei estadual nº 10.760, de 23 de janeiro de 2001, 
voltado para atividades cívicas, culturais, esportivas e recreativas da população e, em especial, 
a programas de educação e orientação de crianças e jovens carentes. 
 
Artigo 2º - Ficam ratificadas as autorizações anteriores para as atividades já implantadas no 
referido Parque. 
 
Artigo 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de março de 2012 
GERALDO ALCKMIN 

 
VI - Parque Gabriel Chucre, de que trata a Lei nº 14.458, de 16 de maio de 2011; 

 
LEI Nº 14.458, DE 16 DE MAIO DE 2011. 

 
Dá denominação ao parque público que especifica. 
 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
 
Artigo 1º - Passa a denominar-se “Parque Gabriel Chucre” o Parque Público de Carapicuíba, 
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em Carapicuíba. 
 
Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, aos 16 de maio de 2011. 
Geraldo Alckmin 
José Aníbal Peres de Pontes 
Secretário de Energia 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 16 de maio de 2011. 

 
VII - transferidos para a administração da Secretaria pelo Decreto nº 58.258, de 1º 
de agosto de 2012: 
 

a) Parque da Juventude; 
 
b) Parque "Dr. Fernando Costa. 

 
DECRETO Nº 58.258, DE 1º DE AGOSTO DE 2012 

 
Dispõe sobre a transferência, para a Secretaria do Meio Ambiente, da administração dos 
Parques Urbanos que especifica e dá providências correlatas 
 
GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas 
atribuições legais, 
 
Considerando o esforço governamental no sentido de ampliar áreas verdes e de lazer para uso 
da população paulista e os projetos de melhoria daquelas já existentes; 
Considerando a necessidade de padronizar a administração dos Parques Urbanos de 
responsabilidade da Administração Estadual, incluindo a harmonização de procedimentos, 
programas e ações; 
Considerando que a centralização da gestão dos Parques Urbanos contribuirá para a obtenção 
de economia na elaboração de projetos de expansão e na contratação de serviços de apoio à 
sua manutenção; e 
Considerando que, para cuidar dos assuntos dessa natureza, a Secretaria do Meio Ambiente já 
conta, em sua estrutura, com a Coordenadoria de Parques Urbanos,  
 
Decreta: 
 
Artigo 1º - Ficam transferidas para a administração da Secretaria do Meio Ambiente as áreas 
dos Parques Urbanos a seguir relacionados, que estejam, na data da publicação deste decreto, 
sob a responsabilidade das Secretarias de Estado adiante indicadas: 
I - do Parque da Juventude, da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude;  
II - do Parque "Dr. Fernando Costa", da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
Parágrafo único - Ficam ratificadas as autorizações, vigentes na data da publicação deste 
decreto, para as atividades já implantadas nos Parques Urbanos abrangidos por este artigo. 
 
Artigo 2º - Em decorrência do disposto no inciso II do artigo 1º deste decreto, ficam 
transferidas, com seus bens móveis, equipamentos, cargos, funções-atividades, direitos, 
obrigações e acervo, as seguintes unidades administrativas: 
I - do Parque "Dr. Fernando Costa" para subordinação direta ao Chefe de Gabinete da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento, o Centro Histórico e Pedagógico da Agricultura 
Paulista previsto no inciso II do artigo 10 do Decreto nº 43.142, de 2 de junho de 1998;  
II - da Secretaria de Agricultura e Abastecimento para a Secretaria do Meio Ambiente, 
integrando a estrutura da Coordenadoria de Parques Urbanos, o Parque "Dr. Fernando Costa", 
de que trata o inciso VII do artigo 7º do Decreto nº 43.142, de 2 de junho de 1998, observado o 
disposto no inciso I deste artigo. 
§ 1º - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste decreto deverão 
ser encaminhadas à Casa Civil, pelos respectivos Secretários de Estado, minutas de decretos 
dispondo sobre: 
1. a organização do Parque "Dr. Fernando Costa"; 
2. a definição das atribuições do Centro Histórico e Pedagógico da Agricultura Paulista. 
§ 2º - Até a edição dos decretos a que se refere o § 1º deste artigo: 
1. a organização do Parque "Dr. Fernando Costa" permanecerá regida, no que couber, pelo 
Decreto nº 43.142, de 2 de junho de 1998, alterado pelo Decreto nº 52.797, de 11 de março de 
2008, observadas as disposições deste decreto;  
2. as atribuições previstas no inciso I do artigo 24 do Decreto nº 43.142, de 2 de junho de 1998, 
próprias do Parque "Dr. Fernando Costa" poderão ser exercidas pelo Centro Histórico e 
Pedagógico da Agricultura Paulista em colaboração com a Coordenadoria de Parques 
Urbanos, da Secretaria do Meio Ambiente. 
 
Artigo 3º - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda 
providenciarão, em seus respectivos âmbitos de atuação, os atos necessários ao cumprimento 
deste decreto. 
 
Artigo 4º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de agosto de 2012 
GERALDO ALCKMIN 

 
Dispositivos incluídos pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 

 
Inciso VI e VII 
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    Artigo 125 - Os Parques Urbanos mencionados no artigo 
124 deste decreto e outros da mesma natureza que vierem a ter sua administração 
destinada ou transferida para a Secretaria do Meio Ambiente ficam compreendidos na 
área de atuação da Coordenadoria de Parques Urbanos. 

 
Artigo 124 - Os Parques Urbanos de responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente são os 
seguintes:  
I - Parque Villa-Lobos, de que tratam os Decretos nº 28.335 e nº 28.336, ambos de 15 de abril 
de 1988, transferido para a administração da Secretaria pelo Decreto nº 48.441, de 9 de janeiro 
de 2004; 
II - Parque Estadual “Chácara da Baronesa”, criado pela Lei nº 10.861, de 31 de agosto de 
2001, e destinado à administração da Secretaria pelo Decreto nº 50.559, de 23 de fevereiro de 
2006; 
III - Parque Urbano de Conservação Ambiental e Lazer “Parque Tizo”, criado pelo Decreto nº 
50.597, de 27 de março de 2006, e destinado à administração da Secretaria pelo Decreto nº 
57.458, de 25 de outubro de 2011; 
IV - Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim, criado pelo Decreto nº 27.071, de 8 de 
junho de 1987, e destinado à administração da Secretaria pelo Decreto nº 32.478, de 26 de 
outubro de 1990. 

 
    Artigo 126 - Todas as unidades da Secretaria do Meio 
Ambiente e as entidades a ela vinculadas fornecerão apoio técnico à gestão dos 
Parques Urbanos. 
 
    Artigo 126-A - Os Parques Urbanos contarão, cada um, com 
um Conselho de Orientação, integrado por membros do Poder Executivo e da 
sociedade civil. 
 

Parágrafo único - As funções de membro dos Conselhos não serão 
remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante. 

 
    Artigo 126-B - Os Conselhos de Orientação dos Parques 
Urbanos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
 

I - acompanhar: 
 

a) a elaboração do Regimento Interno do Conselho; 
 
b) a elaboração, implementação e/ou revisão do plano diretor do parque, 
garantindo seu caráter participativo; 
 
c) a aplicação dos recursos destinados ao parque; 
 

II - buscar a integração com: 
 

a) os demais parques, áreas verdes e de lazer do Município; 
 
b) seu entorno; 

 
III - manifestar-se sobre intervenções, atividades ou eventos propostos; 
 
IV - promover a articulação dos órgãos públicos, organizações não 
governamentais, população residente no entorno e iniciativa privada, para a 
concretização dos planos e ações de proteção, recuperação e melhoria do 
parque. 

 
    Artigo 126-C - O Secretário do Meio Ambiente, mediante 
resolução: 
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I - definirá a composição de cada Conselho de Orientação, observado o disposto 
no "caput" do artigo 126-A deste decreto; 

 
Artigo 126-A - Os Parques Urbanos contarão, cada um, com um Conselho de Orientação, 
integrado por membros do Poder Executivo e da sociedade civil. 

 
II - estabelecerá as normas gerais de funcionamento dos Conselhos de 
Orientação dos Parques Urbanos; 
 
III - aprovará o Regimento Interno de cada Conselho de Orientação. 
 

Dispositivos incluídos pelo Decreto nº 58.526, de 6 de novembro de 2012 
 

Artigos 126-A, 126-B e 126-C 
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CAPÍTULO XII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 
    Artigo 127 - As atribuições e competências previstas neste 
decreto poderão ser detalhadas mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
 
    Artigo 128 - A Seção de Despesa, da Divisão de 
Administração, do Instituto Florestal, prevista na alínea “c” do inciso VII do artigo 66 do 
Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, passa a denominar-se Seção de 
Finanças. 

 
Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978 

 
Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. 
 

ANEXO XVIII 
 
Artigo 66 - A Divisão de Administração compreende: 
(...) 
VII - Setor de Finanças com: 
(...) 
c) Seção de Despesas; 
(...) 

 
    Artigo 129 - O exercício do previsto nos artigos 42, inciso V, 
alínea “c”, e 43, incisos VII e VIII, deste decreto não exclui as atribuições da CETESB - 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para: 

 
Artigo 42 - O Departamento de Biodiversidade tem as seguintes atribuições: 
(...) 
V - por meio do Centro de Projetos Ambientais: 
c) com relação às reservas legais previstas na Lei federal nº 4.771, de 15 de setembro de 
1965: 
1. definir diretrizes e coordenar as ações para sua implantação e/ou compensação, inclusive 
nos casos vinculados ao licenciamento ambiental; 
2. avaliar a localização e a instituição da reserva legal, inclusive mediante compensação fora 
dos limites da propriedade a que está relacionada, nos termos previstos na legislação 
pertinente; 
(...) 
 
Artigo 43 - O Departamento de Fauna tem as seguintes atribuições: 
(...) 
VII - por meio do Centro de Destinação de Fauna Silvestre, analisar a viabilidade, expedir 
autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 
a) implantação e funcionamento de centros de reabilitação, centros de triagem e áreas de 
soltura e monitoramento de animais silvestres; 
b) soltura de animais silvestres;  
VIII - por meio do Centro de Fauna Silvestre em Cativeiro, analisar solicitações e projetos, 
expedir autorizações e acompanhar as condicionantes destas, para: 
a) uso ou manejo da fauna silvestre em cativeiro; 
b) transporte, beneficiamento e comercialização dos produtos e subprodutos da fauna silvestre; 
(...) 

 
I - no âmbito do licenciamento ambiental, aprovar a localização da reserva legal 
no interior da propriedade a que está relacionada; 
 
II - proceder ao licenciamento ambiental, quando exigível. 

 
    Artigo 130 - A fiscalização de infrações contra o meio 
ambiente será realizada de forma integrada pela Coordenadoria de Fiscalização 
Ambiental, pelas unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, e pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, de acordo 
com suas respectivas atribuições e competências legais. 

 
Parágrafo único - O apoio financeiro, administrativo e técnico, prestado às 
unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a 
que se referem os artigos 28, inciso XIV, 34, inciso II, e 56, inciso IV, deste 
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decreto, será definido em termo de cooperação firmado entre as Secretarias do 
Meio Ambiente e da Segurança Pública. 

 
Artigo 28 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições: 
(...) 
XIV - prestar apoio financeiro às unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição 
do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio 
ambiente; 
(...) 
 
Artigo 34 - A Coordenadoria de Administração tem as seguintes atribuições: 
(...) 
II - prestar apoio administrativo, exceto na área de comunicações administrativas, às unida¬des 
de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos 
do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e 
repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente. 
 
Artigo 56 - A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental tem as seguintes atribuições: 
(...) 
IV - apoiar, tecnicamente, as unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo, incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do 
Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio 
ambiente; 
(...) 

 
    Artigo 130-A - As unidades da Secretaria do Meio Ambiente 
prestarão apoio administrativo, financeiro e técnico à Coordenação do Programa 
Município VerdeAzul, cabendo as tarefas de execução do Programa à Coordenadoria 
de Planejamento Ambiental - CEA. 

 
Dispositivo incluído pelo Decreto nº 58.976, de 18 de março de 2013 

 
Artigo 130-A 

 
    Artigo 131 - As ações de licenciamento não previstas neste 
decreto serão de responsabilidade da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de 
São Paulo, em consonância com o disposto no artigo 2º da Lei nº 118, de 29 de junho 
de 1973, com a redação dada pela Lei nº 13.542, de 8 de maio de 2009. 

 
Lei nº 118, de 29 de junho de 1973 

 
Autoriza a constituição de uma sociedade por ações, sob a denominação de CETESB - 
Companhia Estadual de Tecnologia de Saneamento Básico e de Controle de Poluição das 
Águas, e dá outras providências. 
 
Artigo 2º - A sociedade, na qualidade de órgão delegado ao Governo do Estado de São Paulo, 
no campo de controle de poluição das águas e de tecnologias da engenharia sanitária, terá por 
objeto: 
I - exercer as atividades e prerrogativas atribuídas ao Fomento Estadual de Saneamento 
Básico - FESB, pelo Decreto - lei nº 195 - A, de 19 de fevereiro de 1970, incumbindo - lhe o 
efetivo exercício do controle da poluição das Águas em todo o território estadual, além de 
outras atividades úteis ou necessárias ao cumprimento de suas finalidades, Inclusive o poder 
de polícia administrativa, inerente e indispensável ao bom desempenho de seus serviços; 
II - efetuar o controle de qualidade das águas destinadas ao abastecimento público e a outros 
usos, assim como das águas residuárias, procedendo a estudos, exames e análise 
necessários; 
III - realizar estudos, pesquisas, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal e prestar 
assistência técnica especializada à operação e manutenção de sistemas de água e esgotos e 
resíduos industriais; 
IV - desenvolver programas para a manutenção e aperfeiçoamento u qualidade de materiais e 
equipamentos; 
V - proporcionar estágios e aulas práticas a universitários e a técnicos que se dediquem a 
trabalhos ligados à engenharia sanitária; 
VI - manter sistema de informações e divulgar dados de interesse da engenharia sanitária e da 
poluição das águas, de forma a ensejar o aperfeiçoamento de métodos e processos para 
estudo, projetos, execução, operação e manutenção de sistemas. 
Parágrafo único - A sociedade exercerá, no âmbito estadual, com exclusividade, os serviços 
referidos nos incisos II, III e IV, não podendo os órgãos da Administração Pública, direta ou 
indireta, executá-los sem ser por seu intermédio. 

 
    Artigo 132 - A CETESB - Companhia Ambiental do Estado 
de São Paulo observará, no exercício das ações de licenciamento e fiscalização 
ambiental, as normas estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente 
- SISNAMA, do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 
Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
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Naturais - SEAQUA e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - 
SIGRH, inclusive as veiculadas mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
 
    Artigo 133 - Nos termos do disposto no artigo 101 da 
Constituição do Estado de São Paulo, os órgãos jurídicos das entidades previstas no 
item 1 do § 1º do artigo 3º deste decreto vinculam-se, para fins de atuação uniforme e 
coordenada, à Procuradoria Geral do Estado. 
 

Constituição do Estado 
 

Artigo 101 - Vinculam-se à Procuradoria Geral do Estado, para fins de atuação uniforme e 
coordenada, os órgãos jurídicos das universidades públicas estaduais, das empresas públicas, 
das sociedades de economia mista sob controle do Estado, pela sua Administração 
centralizada ou descentralizada, e das fundações por ele instituídas ou mantidas. 
Parágrafo único - As atividades de representação judicial, consultoria e assessoramento 
jurídico das universidades públicas estaduais poderão ser realizadas ou supervisionadas, total 
ou parcialmente, pela Procuradoria Geral do Estado, na forma a ser estabelecida em convênio. 
 
Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente tem a seguinte estrutura básica: 
(...) 
§ 1º - A Secretaria conta, ainda, com: 
1. as seguintes entidades vinculadas: 
a) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
b) Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
c) CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
(...) 

 
    Artigo 134 - O artigo 10 do Decreto nº 46.842, de 19 de 
junho de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: 
 

“Artigo 10 - As aplicações do FECOP a fundo perdido deverão 
atender, em especial, às seguintes finalidades:  
I - implantação de projetos de: 
a) aterros sanitários;  
b) reciclagem de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza 
pública urbana;  
c) revegetação de nascentes ou áreas de preservação 
permanente;  
II - aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para coleta, 
tratamento e disposição adequada de resíduos domiciliares e de 
limpeza pública urbana;  
III - adequação das condições de: 
a) tratamento e disposição final de esgotos sanitários;  
b) drenagem urbana, visando o controle de inundações; 
IV - aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade;  
V - implantação de projetos ligados à recuperação de córregos 
urbanos;  
VI - execução do Programa de Pagamento por Serviços 
Ambientais no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais 
de que trata a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que 
institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas – PEMC.”. 
(NR) 

 
Decreto nº 46.842, de 19 de junho de 2002 

 
Regulamenta a Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, que dispõe sobre a criação do Fundo 
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição – FECOP. 
 

ANEXO XIV 

 
    Artigo 135 - Os dispositivos adiante relacionados do 
Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 
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I - os incisos I e II do artigo 2º: 
 

“I – Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos ou seu 
representante, que será o Presidente; 
II – Secretário do Meio Ambiente ou seu representante, que será o 
Vice-Presidente;”; (NR) 

 
II - o artigo 3º: 

“Artigo 3º - Para o exercício de suas atribuições, o Conselho de 
Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos – 
COFEHIDRO contará com a colaboração: 
I – de uma Secretaria Executiva – SECOFEHIDRO, cujo dirigente 
será o Coordenador da Coordenadoria de Recursos Hídricos, da 
Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
II - de agentes técnicos, que serão: 
a) a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da 
Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
b) o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, entidade 
vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
c) o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 
S.A. - IPT, entidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência e Tecnologia;  
d) unidades da Secretaria do Meio Ambiente e entidades a ela 
vinculadas, nos termos a serem estabelecidos em resolução do 
Secretário do Meio Ambiente. 
§ 1º - Os técnicos credenciados pelos agentes técnicos a que se 
refere o inciso II deste artigo ficam impedidos de dar parecer 
técnico, acompanhar e fiscalizar a execução de empreendimento 
no qual a própria entidade seja beneficiária de recursos do Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos – FEHIDRO. 
§ 2º - O Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos tomará as 
providências tendentes à formalização dos instrumentos jurídicos 
que se fizerem necessários à atuação dos agentes técnicos 
previstos neste artigo.”.(NR) 

 
Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004 

 
Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei nº 7.663, de 
30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001. 
 

ANEXO XXXIV 

 
    Artigo 136 - Os dispositivos adiante relacionados do artigo 
44 do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 
 

I - a alínea “a” do inciso I: 
 

“a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de 
suas funções;”; (NR) 

 
II - a alínea “b” do inciso III: 

 
“b) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 
1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, 
quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, 
observado o disposto em seu parágrafo único;”. (NR) 
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Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

 
Reorganiza o Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVI 

 
    Artigo 137 - Fica acrescentado à alínea “h” do inciso I do 
artigo 44 do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009, o item 4, com a seguinte 
redação: 
 

“4. estágios em unidades subordinadas;” 
 

Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
 

Reorganiza o Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVI 

 
    Artigo 138 - Os dispositivos adiante relacionados do artigo 
42 do Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

 
I - a alínea “a” do inciso I: 

 
“a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de 
suas funções;”; (NR) 

 
II - a alínea “b” do inciso III: 

 
“b) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 
1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, 
quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, 
observado o disposto em seu parágrafo único;”. (NR) 

 
Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 

 
Reorganiza o Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVII 

 
    Artigo 139 - Fica acrescentado à alínea “h” do inciso I do 
artigo 42 do Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010, o item 5, com a seguinte 
redação: 
 

“5. estágios em unidades subordinadas;”. 
 

Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 
 

Reorganiza o Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVII 

 
    Artigo 140 - Ficam acrescentados ao Decreto nº 56.758, de 
10 de fevereiro de 2011, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação: 

 
I - ao artigo 1º, o § 2º, passando o atual parágrafo único a denominar-se § 1º: 
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“§ 2º - A Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro é órgão 
subsetorial dos Sistemas de Administração Financeira e 
Orçamentária, cabendo-lhe, nessa qualidade, as atribuições 
previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 
1970.”; 

 
II - o artigo 3º-A:  

 
“Artigo 3º-A – O Gestor Administrativo e Financeiro da Unidade de 
Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável – 
Microbacias II – UGL/PDRS tem, em sua área de atuação, além 
de outras compreendidas no item 3 do § 1º do artigo 1º deste 
decreto, as competências previstas nos artigos 15 e 17 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 
Parágrafo único – As competências previstas no inciso III do artigo 
15 e no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril 
de 1970, serão exercidas em conjunto com o dirigente da unidade 
de despesa.”. 

 
Decreto nº 56.758, de 10 de fevereiro de 2011 

 
Cria e organiza, na Secretaria do Meio Ambiente, a Unidade de Gestão Local do Projeto de 
Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS, de que trata o Decreto nº 
56.449, de 29 de novembro de 2010, e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XXXV 

 
    Artigo 141 - Ficam mantidas, quando destinadas a unidades 
administrativas que permanecem na estrutura organizacional definida por este decreto, 
as funções de serviço público de comando classificadas para efeito de atribuição do 
“pro labore” de que trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968. 

 
Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968 

 
Dispõe sobre modificação de escalas de referências de vencimentos e dá outras providências. 
 
Artigo 28 - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder, por decreto, nos casos decorrentes 
de reforma administrativa, "pro labore" aos servidores designados para o exercício de função 
de chefia ou de direção de unidade existente por força de lei ou de decreto e que não tenha o 
cargo correspondente. 
§ 1.º - Para efeito de recebimento do "pro labore" citado neste artigo será verificada, pelo 
Grupo Executivo da Reforma Administrativa - GERA a efetiva implantação ou funcionamento da 
unidade e a caracterização de função de chefia ou de direção. 
§ 2.º - O valor do "pro labore" previsto neste artigo será o correspondente à diferença entre o 
valor da referência do cargo ou função exercidos pelo servidor e o da referência do cargo de 
chefia ou de direção, cabível na unidade, conforme indicação do Grupo Executivo da Reforma 
Administrativa acrescido, exceto parecer contrário do mesmo Grupo, da gratificação 
correspondente ao regime especial de trabalho. 
§ 3.º - O recebimento do "pro-labore" de que trata este artigo fica condicionado ao efetivo 
exercício da função da chefia ou de direção e cessará automaticamente se o servidor, a 
qualquer título, deixar de exerce-la, salvo nos casos de férias, nojo, gala, faltas abonadas, 
licença para tratamento de saúde ou para gestantes e designação para freqüência a cursos 
especiais, promovidos pelo Governo do Estado, que exijam participação em tempo integral. 
§ 4.º - Nos casos ressalvados no parágrafo anterior exceto o de faltas abonadas, poderá ser 
designado substituto, ao qual se atribuirá "pro-labore" nos termos deste artigo. 
§ 5.º - As disposições deste artigo vigorarão, em caráter excepcional, até a criação dos cargos 
correspondentes. 

 
    Artigo 142 - Ficam extintos os cargos vagos a seguir 
identificados: 

 
I - do Quadro da Secretaria do Meio Ambiente, os constantes do Anexo I, que faz 
parte integrante deste decreto; 
 
II - do Banco de Cargos e Funções-Atividades Disponíveis de que trata o Decreto 
nº 40.039, de 6 de abril de 1995, os constantes do Anexo II, que faz parte 
integrante deste decreto. 
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Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995 
 

Dispõe sobre a criação e gestão de Banco de Cargos e Funções-Atividades Disponíveis da 
Administração Direta e Autárquica do Estado. 

 
Parágrafo único - O órgão setorial de recursos humanos da Secretaria do Meio 
Ambiente deverá informar no Sistema Único de Cadastro de Cargos e Funções-
Atividades – SICAD as extinções efetuadas nos termos deste decreto. 

 
    Artigo 143 - A Secretaria do Meio Ambiente realizará os 
necessários estudos e promoverá a adoção de providências com vista à transferência 
para essa Pasta da administração de Parques Urbanos de responsabilidade de outros 
órgãos da Administração Direta. 
 
    Artigo 144 - O Secretário do Meio Ambiente promoverá a 
adoção das medidas necessárias para a efetiva implantação da reorganização prevista 
neste decreto. 
 
    Artigo 145 - As Secretarias de Planejamento e 
Desenvolvimento Regional e da Fazenda providenciarão, em seus respectivos âmbitos 
de atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 
 
    Artigo 146 - Ficam mantidas as disposições do Decreto nº 
54.653, de 6 de agosto de 2009, relativas à Coordenadoria de Recursos Hídricos – 
CRHi, transferida para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos pelo Decreto 
nº 56.635, de 1º de janeiro de 2011, bem como aos seus dirigentes. 

 
Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 

 
Reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente - SMA e dá providências correlatas. 
 

ANEXO XXXVI 
 

Decreto nº 56.635, de 1º de janeiro de 2011 
 

Dispõe sobre as alterações de denominação e transferências que especifica, define a 
organização básica da Administração Direta e suas entidades vinculadas e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XXXVII 

 
    Artigo 147 - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial: 

 
I - o Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007; 

 
Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007 

 
Altera a vinculação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO e dá providências 
correlatas. 

 
II - o parágrafo único do artigo 1º do Decreto nº 52.518, de 21 de dezembro de 
2007; 

 
Decreto nº 52.518, de 21 de dezembro de 2007 

 
Altera a denominação do Grupo de Gerenciamento do Projeto que especifica, da Secretaria do 
Meio Ambiente, para Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - 
UCPRMC, dispõe sobre sua organização e dá providências correlatas 
 

ANEXO XXIX 
 
Artigo 1º - (...) 
Parágrafo único - A Unidade de que trata este artigo integra a Coordenadoria de Biodiversidade 
e Recursos Naturais - CBRN, subordinando-se diretamente ao Coordenador. 
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III - o Decreto nº 52.637, de 18 de janeiro de 2008; 
 

Decreto nº 52.637, de 18 de janeiro de 2008 
 

Dispõe sobre a vinculação da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas 
Ciliares - UCPRMC, da Secretaria do Meio Ambiente, para os fins dos Sistemas de 
Administração Financeira e Orçamentária e dá providência correlata. 

 
IV - o Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008; 

 
Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 

 
Reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente - SMA e dá providências correlatas. 

 
V - os artigos 67 e 68 do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009; 

 
Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

 
Reorganiza o Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVI 
 
Artigo 67 - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 
Legislação do Estado, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o inciso I do artigo 16: 
"I - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;";  
II - o inciso III do artigo 18: 
"III - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;";  
III - o inciso II do artigo 20: 
"II - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - 
IBt;"; 
IV - o inciso VI do artigo 21: 
VI - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - 
IBt;"; 
V - o "caput" do artigo 97: 
"Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos identificados nas alíneas "d" a "i" do inciso II do 
artigo 14 deste decreto e os Diretores dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG têm, em 
suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou 
decreto, as seguintes competências:"; 
VI - o artigo 103: 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infra-
Estrutura, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - 
CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico 
- IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a 
papéis, processos e expedientes arquivados."; 
VII - o artigo 104: 
"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de 
Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do 
Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, 
dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, 
ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem 
adquiridos."; 
VIII - o artigo 105: 
"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e 
Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de 
Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, 
dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, 
ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio."; 
IX - o "caput" do artigo 110: 
"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e 
Recursos Naturais - CBRN, de Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA 
e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o responsável 
pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo 
na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão 
Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 
Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de 
Matas Ciliares - UCPRMC e os Diretores dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, na 
qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; 
X - o artigo 111: 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de 
Administração, o Diretor do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais - CBRN, e os Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 
233, de 28 de abril de 1970."; 
XI - o artigo 112: 
"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do 
Departamento de Administração, o Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro 
Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Chefes 
das Seções de Finanças, das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e 
Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970."; 
XII - o artigo 117: 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
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e os Diretores dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, enquanto dirigentes de subfrotas, 
têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977."; 
XIII - o artigo 142: 
"Artigo 142 - Os Institutos a seguir enumerados, previstos nos incisos IX e X do artigo 3º deste 
decreto, mantêm as estruturas e atribuições definidas nos decretos adiante especificados: 
I - Instituto Florestal - IF, Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados: 
a) o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo 
inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009; 
b) os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada 
pelo artigo 153 do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008; 
II - Instituto Geológico - IG, Decretos nº 24.931, de 20 de março de 1986, e nº 26.861, de 9 de 
março de 1987." 
Artigo 68 - Fica acrescentado ao Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 Legislação do 
Estado, o artigo 142-A, com a seguinte redação: 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt, previsto no inciso VIII do artigo 3º deste decreto, é 
reorganizado mediante decreto específico." 

 
VI - os incisos I a IV, VI a VIII e X a XIV do artigo 58 do Decreto nº 55.640, de 26 
de março de 2010; 

 
Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 

 
Reorganiza o Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências 
correlatas. 
 

ANEXO XVII 
 
Artigo 58 - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 
Legislação do Estado, passam a vigorar com a seguinte redação: 
I - o inciso III do artigo 16: 
"III - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;" 
II - o inciso V do artigo 18: 
"V - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; 
III - o inciso IV do artigo 20: 
"IV - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - 
IG;"; 
IV - o inciso VIII do artigo 21: 
"VIII - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - 
IG;"; 
(...) 
VI - o artigo 103: 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de 
Infraestrutura, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos 
e expedientes arquivados."; 
VII - o artigo 104: 
"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de 
Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do 
Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do 
Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, aprovar a 
relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos."; 
VIII - o artigo 105: 
"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e 
Apoio à Gestão de Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de 
Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do 
Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, autorizar a baixa 
de bens móveis do patrimônio."; 
(...) 
X - o artigo 111: 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de 
Administração, o Diretor do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e 
Recursos Naturais - CBRN, e o Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, 
têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; 
XI - o artigo 112: 
"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do 
Departamento de Administração, o Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro 
Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e o Chefe da 
Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, têm as 
competências previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; 
XII - o artigo 117: 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
e o Diretor do Instituto Florestal - IF, enquanto dirigentes de subfrotas, têm as competências 
previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977."; 
XIII - o artigo 142: 
"Artigo 142 - O Instituto Florestal, previsto no inciso IX do artigo 3º deste decreto, mantém a 
estrutura e as atribuições definidas no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, 
observados: 
I - o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo 
inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009; 
II - os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada 
pelo artigo 153 do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008."; 
XIV - o artigo 142-A, acrescentado pelo artigo 68 do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 
2009 Legislação do Estado: 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt e o Instituto Geológico - IG, previstos, 
respectivamente, nos incisos VIII e X do artigo 3º deste decreto, são reorganizados mediante 
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decretos específicos.". 

 
VII - o artigo 67 do Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010. 
 

Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 
 

Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual 
de Mudanças Climáticas. 
 

ANEXO VII 
 
Artigo 67 - Fica acrescentado ao artigo 10 do Decreto nº 46.842, de 19 de junho de 2002 
Legislação do Estado, alterado pelo Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 Legislação do 
Estado, o inciso IX com a seguinte redação: 
"IX - implantação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Programa 
de Remanescentes Florestais de que trata a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que 
institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALÁCIO DOS BANDEIRANTES, 2 DE ABRIL DE 2012 
 

Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, Seção I, págs. 4/10, de 3 de abril de 2012 
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DECRETO Nº 58.526, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2012 
 
 
 
 

Cria as unidades que especifica e altera o Decreto 
nº 57.933, de 2 de abril de 2012, que reorganiza a 
Secretaria do Meio Ambiente e dá providências 
correlatas. 

 
 
 
 
    GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 
 
 
 
DECRETA: 
 
 
 
 
    Artigo 1º - Ficam criados, na Secretaria do Meio Ambiente, 
integrando a estrutura das unidades a seguir indicadas:  
 

I - da Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU: 
 

a) Departamento de Atividades Socioambientais; 
 
b) Departamento Técnico-Operacional; 

 
II - da Coordenadoria de Administração - CA, 10 (dez) Núcleos Administrativos 
Regionais (de I a X). 

 
    Artigo 2° - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto 
nº 57.933, de 2 de abril de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação: 
 

I - o § 3º do artigo 4º: 
 

"§ 3º - A Unidade de Atendimento aos Órgãos de Controle 
Externo, a Consultoria Jurídica e o Grupo Setorial de Tecnologia 
da Informação e Comunicação - GSTIC reportam-se ao Chefe de 
Gabinete."; (NR) 

 
II - o artigo 12: 
 

"Artigo 12 - A Coordenadoria de Parques Urbanos tem a seguinte 
estrutura: 
I - Departamento de Atividades Socioambientais, com: 
a) Centro de Esporte, Lazer e Cultura; 
b) Centro de Integração e Comunicação Social; 
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II - Departamento Técnico-Operacional, com 8 (oito) Centros de 
Gestão; 
III - Núcleo Administrativo."; (NR) 

 
III - do artigo 13: 
 

a) o inciso II: 
 

"II - Assistência Técnica do Coordenador e Célula de Apoio 
Administrativo, a Coordenadoria de Administração;"; (NR) 

 
b) a alínea "e" do inciso IV: 

 
"e) da Coordenadoria de Parques Urbanos: 
1. os Centros do Departamento de Atividades Socioambientais; 
2. os Centros do Departamento Técnico-Operacional;"; (NR) 

 
c) o inciso V: 

 
"V - Célula de Apoio Administrativo: 
a) os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de 
Administração; 
b) os Núcleos Regionais de Programas e Projetos, do Centro 
Técnico de Programas e Projetos de Biodiversidade."; (NR) 

 
IV - o inciso I do artigo 15: 
 

"I - Coordenadoria de Administração: exceto na Capital e nos 
municípios sedes dos seus Núcleos Administrativos Regionais;"; 
(NR) 

 
V - a alínea "g" do inciso III do artigo 18: 
 

"g) da Coordenadoria de Parques Urbanos: 
1. o Centro de Esporte, Lazer e Cultura; 
2. o Centro de Integração e Comunicação Social; 
3. os Centros de Gestão;"; (NR) 

 
VI - o inciso IV do artigo 56: 
 

"IV - apoiar, técnica e financeiramente, as unidades de 
policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da 
Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão 
das infrações cometidas contra o meio ambiente;"; (NR) 

 
VII - do artigo 57: 
 

a) o item 3 da alínea "a" do inciso VII: 
 

"3. em áreas legalmente protegidas, inclusive as definidas como 
Unidades de Conservação de Proteção Integral;"; (NR) 

 
b) o item 3 da alínea "b" do inciso VIII: 
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"3. os remanescentes de vegetação nativa, a fauna silvestre e as 
áreas legalmente protegidas, inclusive as definidas como 
Unidades de Conservação de Proteção Integral;"; (NR) 

 
VIII - o "caput" do artigo 61: 
 

"Artigo 61 - O Departamento Técnico-Operacional tem, por meio 
dos Centros de Gestão, as seguintes atribuições:". (NR) 

 
    Artigo 3° - Ficam acrescentados ao Decreto nº 57.933, de 2 
de abril de 2012, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação: 
 

I - no artigo 6°, o inciso VI: 
 

"VI - 10 (dez) Núcleos Administrativos Regionais (de I a X)."; 
 

II - no artigo 13, o inciso I-A:  
 

"I-A - Assistência Técnica do Coordenador: 
a) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais; 
b) a Coordenadoria de Educação Ambiental; 
c) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental; 
d) a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental; 
e) a Coordenadoria de Parques Urbanos;"; 

 
III - no artigo 18: 

 
a) inciso II, a alínea "h": 

 
"h) os Departamentos da Coordenadoria de Parques Urbanos;"; 

 
b) inciso V, a alínea "e": 

 
"e) os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de 
Administração;"; 

 
IV - no artigo 25, o inciso III: 

 
"III - os Núcleos Administrativos Regionais, da Coordenadoria de 
Administração."; 

 
V - no artigo 28, o inciso XVI: 

 
"XVI - prestar apoio financeiro a todas as unidades da Secretaria, 
em especial através dos Fundos Especiais de Despesa vinculados 
à unidade de despesa Gabinete do Secretário."; 

 
VI - no artigo 34, o inciso III: 

 
"III - prestar apoio administrativo, em especial por meio do 
compartilhamento de recursos materiais e humanos, às unidades 
regionais de toda a estrutura da Secretaria, inclusive no que tange 
à realização de despesas através de adiantamentos, com 
dotações daquelas unidades.";  
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VII - o artigo 39-A: 
 

"Artigo 39-A - Os Núcleos Administrativos Regionais têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, a atribuição de apoiar e executar as 
atividades da Coordenadoria de Administração nas unidades 
regionais da Secretaria, conforme detalhamento a ser formalizado 
através de resolução do Titular da Pasta, respeitada a legislação 
pertinente e observadas as disposições dos artigos 34 a 39 e 66 a 
68 deste decreto."; 

 
VIII - o artigo 60-A: 

 
"Artigo 60-A - O Departamento de Atividades Socioambientais tem 
as seguintes atribuições: 
I - orientar, de forma unificada, as atividades dos parques 
urbanos, estabelecendo as diretrizes de atuação a serem 
adotadas;  
II - por meio do Centro de Esporte, Lazer e Cultura: 
a) realizar a programação de esporte, lazer e cultura que envolva 
estudantes e público em geral; 
b) indicar parâmetros e realizar o monitoramento da visitação 
pública nas dependências dos parques urbanos; 
III - por meio do Centro de Integração e Comunicação Social: 
a) elaborar material informativo sobre as atividades desenvolvidas 
nos parques urbanos; 
b) manter contatos e intercâmbio de informações com os 
frequentadores, visitantes e moradores das redondezas dos 
parques urbanos."; 

 
IX - no artigo 66, os incisos VII e VIII: 

 
"VII - protocolar, classificar e autuar papéis e processos; 
VIII - realizar serviços de classificação, organização e 
conservação de arquivos de documentos e processos."; 

 
X - no artigo 69, inciso II, alínea "o", o item 5: 

 
"5. Núcleos Administrativos Regionais, de que trata o inciso VI do 
artigo 6º;"; 

 
XI - no artigo 124, os incisos VI e VII: 

 
"VI - Parque Gabriel Chucre, de que trata a Lei nº 14.458, de 16 
de maio de 2011;  
VII - transferidos para a administração da Secretaria pelo Decreto 
nº 58.258, de 1º de agosto de 2012: 
a) Parque da Juventude; 
b) Parque "Dr. Fernando Costa"."; 

 
XII - os artigos 126-A, 126-B e 126-C: 

 
"Artigo 126-A - Os Parques Urbanos contarão, cada um, com um 
Conselho de Orientação, integrado por membros do Poder 
Executivo e da sociedade civil.  
Parágrafo único - As funções de membro dos Conselhos não 
serão remuneradas, mas consideradas como serviço público 
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relevante. 
 
Artigo 126-B - Os Conselhos de Orientação dos Parques Urbanos 
têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 
atribuições: 
I - acompanhar:  
a) a elaboração do Regimento Interno do Conselho; 
b) a elaboração, implementação e/ou revisão do plano diretor do 
parque, garantindo seu caráter participativo; 
c) a aplicação dos recursos destinados ao parque; 
II - buscar a integração com: 
a) os demais parques, áreas verdes e de lazer do Município; 
b) seu entorno; 
III - manifestar-se sobre intervenções, atividades ou eventos 
propostos; 
IV - promover a articulação dos órgãos públicos, organizações não 
governamentais, população residente no entorno e iniciativa 
privada, para a concretização dos planos e ações de proteção, 
recuperação e melhoria do parque. 
 
Artigo 126-C - O Secretário do Meio Ambiente, mediante 
resolução: 
I - definirá a composição de cada Conselho de Orientação, 
observado o disposto no "caput" do artigo 126-A deste decreto; 
II - estabelecerá as normas gerais de funcionamento dos 
Conselhos de Orientação dos Parques Urbanos;  
III - aprovará o Regimento Interno de cada Conselho de 
Orientação.". 

 
    Artigo 4º - Para fins de concessão do "pro labore", de que 
trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968, ficam classificadas as 
funções de serviço público a seguir discriminadas, na seguinte conformidade: 
 

I - na Coordenadoria de Parques Urbanos: 
 

a) 1 (uma) de Diretor Técnico III, destinada ao Departamento de Atividades 
Socioambientais; 
 
b) 3 (três) de Diretor Técnico II, destinadas: 

 
1. 1 (uma) ao Centro de Esporte, Lazer e Cultura; 
 
2. 1 (uma) ao Centro de Integração e Comunicação Social; 
 
3. 1 (uma) ao Centro de Gestão onde for necessária;  

 
II - na Coordenadoria de Administração, 10 (dez) de Diretor Técnico I, destinadas 
1 (uma) a cada um dos Núcleos Administrativos Regionais (de I a X). 

 
    Artigo 5º - Será exigido dos servidores designados para as 
funções de serviço público classificadas nos termos do artigo 4º deste decreto, o 
preenchimento dos requisitos mínimos de escolaridade e experiência profissional 
fixados no Anexo IV a que se refere o artigo 5º da Lei complementar nº 1.080, de 17 de 
dezembro de 2008. 
 



 

150 

 

    Artigo 6º - Ficam extintas:  
 

I - na data da publicação deste decreto, a unidade administrativa denominada 
Parque "Dr. Fernando Costa" e o Centro Técnico-Operacional integrante de sua 
estrutura; 
 
II - na data em que for instalado o Conselho de Orientação do Parque "Dr. 
Fernando Costa" nos termos do artigo 126-A do Decreto nº 57.933, de 2 de abril 
de 2012, o Conselho Consultivo da unidade administrativa extinta pelo inciso I 
deste artigo. 

 
Parágrafo único - Até a data de sua extinção o Conselho Consultivo de que trata 
o inciso II deste artigo: 
 

1. permanecerá regido, no que couber, pelos artigos 68 a 70 do Decreto nº 
43.142, de 2 de junho de 1998, alterado pelo Decreto nº 52.797, de 11 de 
março de 2008; 
 
2. será presidido pelo Coordenador de Parques Urbanos. 

 
    Artigo 7º - Ficam extintos os cargos vagos do Banco de 
Cargos e Funções-Atividades Disponíveis de que trata o Decreto nº 40.039, de 6 de 
abril de 1995, constantes do Anexo que faz parte integrante deste decreto. 
 
    Artigo 8º - Este decreto e suas disposições transitórias 
entram em vigor na data de sua publicação, retroagindo os efeitos do artigo 2º das 
disposições transitórias a 2 de agosto de 2012.  
 

 
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
    Artigo 1º - O Secretário do Meio Ambiente fica incumbido de 
apresentar, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da publicação 
deste decreto, proposta de decreto relativa às normas a serem aplicadas para outorga 
de permissão ou autorização de uso, a título precário, de áreas internas dos parques 
urbanos de responsabilidade da Pasta. 
 
    Artigo 2º - Até a edição do decreto a que se refere o artigo 
1º destas disposições transitórias: 
 

I - o Decreto nº 54.947, de 21 de outubro de 2009, alterado pelo Decreto nº 
55.245, de 23 de dezembro de 2009, passa a ser aplicado, também, no que 
couber, para a outorga de permissão ou autorização de uso, a título precário, de 
áreas internas dos seguintes parques urbanos de responsabilidade da Secretaria 
do Meio Ambiente: 
 

a) Parque Gabriel Chucre, de que trata a Lei nº 14.458, de 16 de maio de 
2011; 
 
b) transferidos para a administração da Secretaria pelo Decreto nº 58.258, 
de 1º de agosto de 2012: 

 
1. Parque da Juventude; 
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2. Parque "Dr. Fernando Costa"; 
 

II - a competência prevista no "caput" do artigo 1º do Decreto nº 54.947, de 21 de 
outubro de 2009, poderá, por delegação do Secretário do Meio Ambiente, ser 
exercida pelo Coordenador de Parques Urbanos.  
 
Parágrafo único - O Secretário do Meio Ambiente poderá, mediante resolução, 
baixar normas complementares que se fizerem necessárias ao adequado 
cumprimento deste artigo. 

 
 
    Palácio dos Bandeirantes, 6 de novembro de 2012 
 
 
 

GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 7º DO DECRETO N° 58.526, DE 6 DE 
NOVEMBRO DE 2012 

 
Cargo SQC I Último Ocupante R.G. Motivo da 

Vacância 
Publicado em Do Quadro 

Encarregado I SQC-I ALCIDES 
SEBASTIÃO DA 
SILVA 

544.129 Aposentadoria 02/03/1978 SMA 

Encarregado I SQC-I ALVARO DA SILVA 
BRAGA 

1.133.379 Aposentadoria 28/12/1982 SMA 

Encarregado I SQC-I ANTONIO BRAGA 
LEAL 

2.466.773 Aposentadoria 12/06/1962 SMA 

Chefe I SQC-I ESMERALDA 
BARTOLOMEU 
TORQUATO 

1.208.999 Exoneração 16/07/2005 CC 

Chefe I SQC-I JOÃO ALVES DOS 
SANTOS 

6.673.567-1 Exoneração 16/07/2005 CC 

Chefe I SQC-I MÁRCIA MITIKO 
TANAKA 

6.109.353 Aposentadoria 13/06/2007 CC 

Chefe I SQC-I MARIA DE FÁTIMA 
DE SÁ FERNANDES 

203.338-MA Exoneração 16/07/2005 CC 

Chefe I SQC-I MARIA RITA 
POLICIANO ROCHA 
DA SILVA 

10.397.107 Exoneração 25/09/2007 CC 

Chefe I SQC-I ROSANGELA DA 
SILVA 
BARRIONUEVO 
SANTOS 

15.599.406 Exoneração 25/09/2007 CC 

Chefe I SQC-I ANA MARIA 
SANTOS DOS 
ANJOS 

6.500.024 Aposentadoria 09/10/2004 SF 

Chefe I SQC-I ANNA NAVARRO 3.603.958 Aposentadoria 20/07/2005 SF 

Chefe I SQC-I DAVIU CORREA 2.721.779 Aposentadoria 01/07/2004 SF 

Chefe I SQC-I DENISE DE MELLO 
SAMPAIO 

15.516.216-0 Exoneração 09/07/2004 SF 

Chefe I SQC-I NIUZA BOMFIM 3.457.509 Exoneração 30/04/2004 SF 

Chefe I SQC-I REJANE MARIA DA 
COSTA 

959.172 Exoneração 30/04/2004 SF 

Chefe I SQC-I RENATA DO 
CARMO RAMPANI 
FRANCISCO 

17.453.990 Exoneração 30/04/2004 SF 

Chefe I SQC-I VERA SONIA DIAS 
DA SILVA 

3.157.317-4 Aposentadoria 12/04/2007 SF 

Chefe I SQC-I ADELINA FERRAZ 
TORRES GOMES 

4.219.863 Exoneração 18/01/1995 SERT 

Chefe I SQC-I ANDREA DE 
ALMEIDA 
GONÇALVES 

23.208.276 Exoneração 15/10/1998 SERT 

Chefe I SQC-I ANTONIO CARLOS 
DA SILVA 

10.360.736 Exoneração 05/12/1997 SERT 

Chefe I SQC-I ANTONIO LUIZ 
PORTO 

6.023.301 Exoneração 25/05/1994 SERT 

Chefe I SQC-I CLERIA APARECIDA 
OLIVEIRA SOPRANI 

15.691.107 Exoneração 28/09/1996 SERT 

Chefe I SQC-I CRISTINA ORLANDI 
MATTOS CERCIARI 

7.550.646 Exoneração 15/07/1995 SERT 

Chefe I SQC-I DIUSA APARECIDA 
DE OLIVEIRA 

9.172.903 Aposentadoria 14/06/1995 SERT 

Chefe I SQC-I DIVANI 
CASSIOLATO 

5.308.626 Aposentadoria 14/03/1997 SERT 
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Chefe I SQC-I ELVIRA VIEIRA DOS 
SANTOS 

8.683.813 Exoneração 21/02/1998 SERT 

Chefe I SQC-I INES BORDINHOM 
MAYEDA 

9.004.745 Exoneração 28/06/1995 SERT 

Chefe I SQC-I IVANY ALVES 
NOGUEIRA DA 
SILVA 

6.024.573 Aposentadoria 10/05/1996 SERT 

Chefe I SQC-I IZABEL APARECIDA 
DE O. SILVA 

10.564.638 Exoneração 06/09/1996 SERT 

Chefe I SQC-I JAIME GARCIA 16.334.497 Exoneração 04/02/1997 SERT 

Chefe I SQC-I JOÃO EDGARD 
BASTOS 

3.853.479 Falecimento 14/02/1997 SERT 

Chefe I SQC-I MADALENA 
ALMEIDA DOS 
SANTOS 

14.828.457 Exoneração 08/07/1997 SERT 

Chefe I SQC-I MARIA APARECIDA 
DE ANDRADE 

5.123.017 Aposentadoria 21/11/1978 SERT 

Chefe I SQC-I MARIA CONCEIÇÃO 
DAS GRAÇAS 

10.552.136 Exoneração 01/04/1997 SERT 

Chefe I SQC-I MARLI APARECIDA 
DA SILVEIRA ALVES 

17.162.264 Exoneração 26/03/1997 SERT 

Chefe I SQC-I NIVANETE 
APARECIDA 
MARIANO PEREZ 

5.447.939 Exoneração 21/01/1998 SERT 

Chefe I SQC-I WILSON ALVES 
FRANCISCO 

24.405.057 Exoneração 05/09/1998 SERT 
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DECRETO Nº 58.753, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2012 
 
 
 
 

Transfere da administração da Fundação para a 
Conservação e a Produção Florestal do Estado de 
São Paulo para a da Coordenadoria de Parques 
Urbanos - CPU, da Secretaria do Meio Ambiente, 
as áreas que especifica, e dá providências 
correlatas. 

 
 
 
 
    GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 
 
 
 
DECRETA: 
 
 
 
 
    Artigo 1º - Ficam transferidas da administração da 
Fundação para a Conservação e a Proteção Florestal do Estado de São Paulo para a 
da Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU, da Secretaria do Meio Ambiente, as 
seguintes áreas: 
 

I - do Parque Ecológico de Guarapiranga, situado no Município de São Paulo, às 
margens da represa de Guarapiranga, compreendendo área aproximada de 
3.300.000,00m² (três milhões e trezentos mil metros quadrados) ou 330ha 
(trezentos e trinta hectares), caracterizada no processo SMA nº 345/89; 
 
II - do Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu, compreendendo área 
aproximada de 129ha (cento e vinte e nove hectares), conforme identificada no 
processo SMA nº 15.029/12 e descrita no Anexo que faz parte integrante deste 
decreto. 

 
    Artigo 2º - O Parque Ecológico da Várzea do Embu-Guaçu 
de que trata o inciso II do artigo 1º deste decreto, localizado no Município de Embu-
Guaçu, na Rodovia José Simões Louro Junior, nº 111, e implantado pelo Programa de 
Saneamento Ambiental da Bacia de Guarapiranga, tem por objetivo oferecer à 
população opções de lazer, recreação em contato com a natureza, esporte e cultura. 
 
    Artigo 3º - A Coordenadoria de Parques Urbanos - CPU 
realizará os estudos necessários para a definição dos perímetros dos Parques de que 
tratam os incisos I e II do artigo 1º deste decreto, com a identificação das áreas de 
domínio particular existentes, a fim de permitir sejam declaradas de utilidade pública 
para fins de desapropriação. 
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Parágrafo único - A Fazenda Pública do Estado diligenciará a fim de que as áreas de 
domínio público que se encontrem nos limites dos Parques de que trata este decreto 
sejam incorporadas ao patrimônio do Estado, por meio dos instrumentos específicos 
previstos na legislação pertinente. 
 
    Artigo 4º - Ficam ratificadas as autorizações anteriormente 
concedidas para o desenvolvimento de atividades já implantadas nos Parques de que 
trata este decreto, bem como subrogados os contratos vigentes. 
 
    Artigo 5º - As áreas dos Parques Ecológicos de 
Guarapiranga e da Várzea do Embu-Guaçu ficam excluídas do Anexo I do Decreto nº 
51.453, de 29 de dezembro de 2006 , com a redação dada pelo Decreto nº 54.079, de 
4 de março de 2009 . 
 
    Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
 
    Palácio dos Bandeirantes, 19 de dezembro de 2012 
 
 
 

GERALDO ALCKMIN 
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DECRETO Nº 58.976, DE 18 DE MARÇO DE 2013 
 
 
 
 

Dispõe sobre o objetivo do Programa Município 
VerdeAzul, cria a Coordenação que especifica e 
acrescenta dispositivos ao Decreto nº 57.933, de 
2 de abril de 2012, que reorganiza a Secretaria do 
Meio Ambiente e dá providências correlatas. 

 
 
 
 
    GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
 
 
 
 
DECRETA: 
 
 
 
 
    Artigo 1º - O Programa Município VerdeAzul, em execução 
sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente, tem como objetivo ganhar 
eficiência na gestão ambiental através da descentralização e valorização da base da 
sociedade, estimulando e capacitando as prefeituras a implementarem e 
desenvolverem uma agenda estratégica para esse fim. 
 
    Artigo 2º - Fica criada, na Secretaria do Meio Ambiente, 
integrando o Gabinete do Titular da Pasta, a Coordenação do Programa Município 
VerdeAzul. 
 
    Artigo 3° - Ficam acrescentados ao Decreto nº 57.933, de 2 
de abril de 2012 , os dispositivos a seguir relacionados, com a seguinte redação: 
 

I - no artigo 4º, o inciso XIII: 
 

"XIII - Coordenação do Programa Município VerdeAzul."; 
 

II - no artigo 13, inciso III, a alínea "h": 
 

"h) a Coordenação do Programa Município VerdeAzul;"; 
 

III - no artigo 18, inciso I, a alínea "g": 
 

"g) a Coordenação do Programa Município VerdeAzul;"; 
 

IV - na Seção I, do Capítulo VI, a Subseção V, com o artigo 33-A: 
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"Subseção V 

Da Coordenação do Programa Município VerdeAzul 
 
Artigo 33-A - A Coordenação do Programa Município VerdeAzul 
tem, por meio de seu Corpo Técnico, as seguintes atribuições: 
I - coordenar o Programa, visando incentivar a inserção da agenda 
ambiental nos municípios do Estado de São Paulo; 
II - instituir metodologia de certificação com a divulgação de um 
"ranking" anual dos municípios paulistas, por meio da avaliação de 
desempenho em diretivas ambientais; 
III - discutir e estabelecer anualmente, junto com os agentes 
públicos ambientais dos municípios, os critérios e metas que 
compõem as diretivas ambientais; 
IV - viabilizar a articulação entre o Estado e os Municípios para 
aprimorar a condução das ações ambientais vinculadas ao 
Programa; 
V - propor medidas para capacitar os agentes públicos ambientais 
dos municípios para a realização das ações propostas pelo 
Programa."; 

 
V - o artigo 75-A: 

 
"Artigo 75-A - Ao Coordenador do Programa Município VerdeAzul, 
em sua área de atuação, compete, em relação às atividades 
gerais, exercer o previsto no inciso I, exceto alíneas "c" e "d", do 
artigo 71 deste decreto."; 

 
VI - o artigo 130-A: 

 
"Artigo 130-A - As unidades da Secretaria do Meio Ambiente 
prestarão apoio administrativo, financeiro e técnico à 
Coordenação do Programa Município VerdeAzul, cabendo as 
tarefas de execução do Programa à Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental - CPLA.". 

(retificação no DOE de 19/3/13 
No Artigo 3º - Inciso VI – “Artigo 130 – A ... leia-se como segue e não como constou: 

... Programa à Coordenadoria de Planejamento Ambiental – CPLA.”.) 
 
    Artigo 4º - Ficam extintos, do Quadro da Secretaria do Meio 
Ambiente, 5 (cinco) cargos vagos de Encarregado I e 1 (um) cargo vago de Chefe I, 
integrados no Banco de Cargos e Funções-Atividades Disponíveis de que trata o 
Decreto nº 40.039, de 6 de abril de 1995, constantes do Anexo que faz parte integrante 
deste decreto. 
 
    Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

 
    Palácio dos Bandeirantes, 18 de março de 2013 
 
 
 

GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO A QUE SE REFERE O ARTIGO 4º DO DECRETO N° 58.976, DE 18 DE 
MARÇO DE 2013 

 
Denominaçã
o do cargo 

Subquadro Último Ocupante R.G. Motivo da Vacância Publicado - DOE 

Encarregado I SQC-I Antonio Braga Leal 2.466.773 Aposentadoria 12/06/1962 
Encarregado I SQC-I Alcides Sebastião da Silva 544.129 Aposentadoria 02/03/1978 
Encarregado I SQC-I Álvaro da Silva Braga 1.133.379 Aposentadoria 28/12/1982 
Encarregado I SQC-I Alfredo Coelho Neto 182.382 Aposentadoria 08/08/1990 
Encarregado I SQC-I Ângelo Paulillo 3.541.320 Aposentadoria 14/09/1991 
Chefe I SQC-I Walter Marino 1.214.569 Aposentadoria 04/04/1987 
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35) DECRETO Nº 56.758, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 
 

36) DECRETO Nº 54.653, DE 6 DE AGOSTO DE 2009 
 

37) DECRETO Nº 56.635, DE 1º DE JANEIRO DE 2011 
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ANEXO I 
LEI FEDERAL Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 

 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981 
Regulamento 
Texto compilado 
Mensagem de veto 
(Vide Decreto de 15 de setembro de 2010) 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 
formulação e aplicação, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
        Art 1º - Esta Lei, com fundamento no art. 8º, item XVII, alíneas c, h e i , da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, cria o Conselho Nacional do Meio 
Ambiente e institui o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental.  
        Art. 1º Esta Lei, com fundamento nos incisos VI e VII, do art. 23, e no art. 225 da Constituição Federal, estabelece a Política Nacional do Meio 
Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, cria o Conselho Superior 
do Meio Ambiente - CSMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        Art 1º - Esta lei, com fundamento nos incisos VI e VII do art. 23 e no art. 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, 
seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama) e institui o Cadastro de Defesa 
Ambiental. (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
        Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, 
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida 
humana, atendidos os seguintes princípios:  
        I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo;  
        II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;  
        Ill - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
        IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;  
        V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;  
        VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;  
        VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
        VIII - recuperação de áreas degradadas; (Regulamento) 
        IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
        X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na 
defesa do meio ambiente.  
        Art 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  
        I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida 
em todas as suas formas;  
        II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente;  
        III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente:  
        a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  
        b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  
        c) afetem desfavoravelmente a biota;  
        d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;  
        e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;  
        IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de 
degradação ambiental;  
        V - recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo e os 
elementos da biosfera.  
        V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
        Art 4º - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:  
        I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;  
        II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios;  
        III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;  
        IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais;  
        V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e informações ambientais e à formação de uma consciência 
pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;  
        VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida;  
        VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos.  
        Art 5º - As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos Governos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.  
        Parágrafo único - As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do 
Meio Ambiente.  

DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
        Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas 
pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, 
assim estruturado:  
        I - Órgão Superior: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, com a função de assistir o Presidente da República na formulação de 
diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente; 
        II - Órgão Central: a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, do Ministério do Interior, à qual cabe promover, disciplinar e avaliar a 
implantação da Política Nacional do Meio Ambiente; 
        III - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública Federal, direta ou indireta, bem como as fundações 
instituídas pelo Poder Público, cujas entidades estejam, total ou parcialmente, associadas às de preservação da qualidade ambiental ou de 
disciplinamento do uso de recursos ambientais;  
        IV - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas e projetos e de controle e fiscalização das 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%206.938-1981?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D99274.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep336-L693881.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Dnn/Dnn12867.htm#art1p
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart23vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart23vii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart225
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8028.htm#art35
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1980-1989/D97632.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1ii


 

164 

 

atividades suscetíveis de degradarem a qualidade ambiental; 
        V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas áreas 
de jurisdição. 
        I - Órgão Superior: o Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da 
política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        II - Órgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, adotado nos termos desta Lei, para assessorar, estudar 
e propor ao Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA diretrizes políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, e 
deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia 
qualidade de vida; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
       III - Órgão Central: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, com a finalidade de coordenar, executar e 
fazer executar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, e a preservação, conservação e 
uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
       IV - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração federal direta e indireta, bem como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, cujas atividades estejam associadas às de proteção da qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento do uso de recursos 
ambientais; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        I - órgão superior: o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas 
diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
        II - órgão consultivo e deliberativo: o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao 
Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, 
sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida; (Redação dada pela Lei 
nº 8.028, de 1990) 
        III - órgão central: a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 
1990) 
        IV - órgão executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, com a finalidade de executar e fazer executar, 
como órgão federal, a política e diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente;  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
       V - Órgãos Seccionais: os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de 
atividades capazes de provocar a degradação ambiental; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas 
jurisdições; (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 1º Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaboração normas supletivas e complementares e padrões 
relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. 
        § 2º O s Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo 
anterior. 
        § 3º Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua 
fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. 
        § 4º De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma Fundação de apoio técnico científico às atividades 
do  IBAMA. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 

DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE 
      Art. 7º O Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA tem por finalidade assessorar o Presidente da República na formalização da Política 
Nacional e das diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)      (Revogado 
pela Lei nº 8.028, de 1990) 
        § 1º O Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA é presidido pelo Presidente da República, que o convocará pelo menos 2 (duas) vezes ao 
ano. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 2º São membros do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA: (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        I - o Ministro da Justiça;  
        II - o Ministro da Marinha; 
        III - o Ministro das Relações Exteriores; 
        IV - o Ministro da Fazenda;  
        V - o Ministro dos Transportes;  
        VI - o Ministro da Agricultura;  
        VII - o Ministro da Educação;  
        VIII - o Ministro do Trabalho;  
        IX - o Ministro da Saúde;  
        X - o Ministro das Minas e Energia;  
        XI - o Ministro do Interior;  
        XII - o Ministro do Planejamento;  
        XIII - o Ministro da Cultura;  
        XIV - o Secretário Especial de Ciência e Tecnologia;  
        XV - o Representante do Ministério Público Federal;  
        XVI - o Representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC;  
        XVII - 3 (três) representantes do Poder Legislativo Federal; 
        XVIII - 5 (cinco) cidadãos brasileiros indicados pelo conjunto das entidades ambientalistas não governamentais.  
        § 3º Poderão participar das reuniões do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA, sem direito a voto, pessoas especialmente convidadas 
pelo seu Presidente. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 4º A participação no Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA é considerada como de relevante interesse público e não será remunerada. 
(Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 5º. O Ministro do Interior é, sem prejuízo de suas funções, Secretário-Executivo do Conselho Superior do Meio Ambiente - CSMA.(Incluído pela 
Lei nº 7.804, de 1989) (Revogado pela Lei nº 8.028, de 1990) 
        Art. 8º Incluir-se-ão entre as competências do CONAMA: 
        Art. 8º Compete ao CONAMA:  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
        I - estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluídoras, a ser 
concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
       II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos públicos 
ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis ao exame da 
matéria; 
        II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos 
públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem como a entidades privadas, as informações indispensáveis; o 
Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA apreciará os estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios de impacto ambiental, no caso 
de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, nas áreas consideradas Patrimônio Nacional pela Constituição Federal; (Redação dada 
pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        II - determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis conseqüências ambientais de projetos 
públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais, estaduais e municipais, bem assim a entidades privadas, as informações indispensáveis para 
apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, 
especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional.  (Redação dada pela Lei nº 8.028, de 1990) 
        III - decidir, como última instância administrativa em grau de recurso, mediante depósito prévio, sobre as multas e outras penalidades impostas 
pelo IBAMA; (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)  (Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009) 
        IV - homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção 
ambiental; (VETADO); 
        V - determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público, em caráter geral ou 
condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito; (Redação dada pela Vide 
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Lei nº 7.804, de 1989) 
        VI - estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, 
mediante audiência dos Ministérios competentes; 
        VII - estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos 
recursos ambientais, principalmente os hídricos. 
       Parágrafo único. O Secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o Presidente do Conama. (Incluído pela Lei nº 8.028, de 1990) 

DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE  
        Art 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:  
        I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental;  
     II - o zoneamento ambiental; (Regulamento) 
        III - a avaliação de impactos ambientais;  
        IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  
        V - os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade 
ambiental;  
        VI - a criação de reservas e estações ecológicas, áreas de proteção ambiental e as de relevante interesse ecológico, pelo Poder Público Federal, 
Estadual e Municipal;  
       VI - a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção 
ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        VII - o sistema nacional de informações sobre o meio ambiente; 
        VIII - o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental;  
        IX - as penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação 
ambiental.  
        X - a instituição do Relatório de Qualidade do Meio Ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis - IBAMA;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        XI - a garantia da prestação de informações relativas ao Meio Ambiente, obrigando-se o Poder Público a produzí-las, quando 
inexistentes;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        XII - o Cadastro Técnico Federal de atividades potencialmente poluidoras e/ou utilizadoras dos recursos ambientais.  (Incluído pela Lei nº 7.804, 
de 1989) 
        XIII - instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        Art. 9o-A. Mediante anuência do órgão ambiental competente, o proprietário rural pode instituir servidão ambiental, pela qual voluntariamente 
renuncia, em caráter permanente ou temporário, total ou parcialmente, a direito de uso, exploração ou supressão de recursos naturais existentes na 
propriedade. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 1o A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e de reserva legal. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 2o A limitação ao uso ou exploração da vegetação da área sob servidão instituída em relação aos recursos florestais deve ser, no mínimo, a 
mesma estabelecida para a reserva legal. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 3o A servidão ambiental deve ser averbada no registro de imóveis competente.(Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 4o Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos. (Incluído pela Lei 
nº 11.284, de 2006) 
        § 5o É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a 
qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        Art 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de 
prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.  
    Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados 
efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento de órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, e do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis.   (Redação dada pela Lei nº 
7.804, de 1989) 
        § 1º - Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial do Estado, bem como em um 
periódico regional ou local de grande circulação.  
        § 2º - Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação da SEMA.  
        § 2º Nos casos e prazos previstos em resolução do CONAMA, o licenciamento de que trata este artigo dependerá de homologação do IBAMA. 
(Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 3º - O órgão estadual do meio ambiente e a SEMA, esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades 
pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os 
resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido.  
        § 3º O órgão estadual do meio ambiente e o IBAMA, esta em caráter supletivo, poderão, se necessário e sem prejuízo das penalidades 
pecuniárias cabíveis, determinar a redução das atividades geradoras de poluição, para manter as emissões gasosas, os efluentes líquidos e os 
resíduos sólidos dentro das condições e limites estipulados no licenciamento concedido. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 4º - Caberá exclusivamente ao Poder Executivo Federal, ouvidos os Governos Estadual e Municipal interessados, o licenciamento previsto no 
“caput” deste artigo, quando relativo a pólos petroquímicos e cloroquímicos, bem como a instalações nucleares e outras definidas em lei. 
        § 4º Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA o licenciamento previsto no caput deste artigo, 
no caso de atividades e obras com significativo impacto ambiental, de âmbito nacional ou regional.   (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989)          

Art. 10.  A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva 
ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento 
ambiental.       (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

§ 1o  Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no jornal oficial, bem como em periódico 
regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente.        (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 140, de 2011) 

§ 2o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 
§ 3o  (Revogado).        (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 
§ 4o  (Revogado).       (Redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 2011) 

         Art 11 - Compete à SEMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto 
no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA.  
        Art. 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto 
no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        § 1º - A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pela SEMA, em caráter 
supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes.  
        § 1º A fiscalização e o controle da aplicação de critérios, normas e padrões de qualidade ambiental serão exercidos pelo IBAMA, em caráter 
supletivo da atuação do órgão estadual e municipal competentes. (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989).       (Revogado pela Lei Complementar 
nº 140, de 2011) 
        § 2º - Inclui-se na competência da fiscalização e controle a análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou 
a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores.  
        Art 12 - As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses 
benefícios ao licenciamento, na forma desta Lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA.  
        Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no " caput " deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição 
de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente.  
        Art 13 - O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando:  
        I - ao desenvolvimento, no País, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental;  
        II - à fabricação de equipamentos antipoluidores;  
        III - a outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais.  
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        Parágrafo único - Os órgãos, entidades, e programas do Poder Público, destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, 
considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem a adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área 
ambiental e ecológica.  
         Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:  
        I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 (dez) e, no máximo, a 1.000 (mil) Obrigações Reajustáveis do 
Tesouro Nacional - ORTNs, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada a sua cobrança pela União se 
já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, Territórios ou pelos Municípios.  
        II - à perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público;  
        III - à perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito;  
        IV - à suspensão de sua atividade.  
        § 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a 
indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá 
legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.  
        § 2º - No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao Secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias 
previstas neste artigo.  
        § 3º - Nos casos previstos nos incisos II e III deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade 
administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprindo resolução do CONAMA.  
        § 4º Nos casos de poluição provocada pelo derramamento ou lançamento de detritos ou óleo em águas brasileiras, por embarcações e terminais 
marítimos ou fluviais, prevalecerá o disposto na Lei nº 5.357, de 17 de novembro de 1967. (Revogado pela Lei nº 9.966, de 2000) 
        § 5o A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no § 
1o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006)         
        Art. 15 - É da competência exclusiva do Presidente da República, a suspensão prevista no inciso IV do artigo anterior por prazo superior a 30 
(trinta) dias. 
        § 1º - O Ministro de Estado do Interior, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente e/ou por provocação dos governos locais, poderá 
suspender as atividades referidas neste artigo por prazo não excedente a 30 (trinta) dias. 
        § 2º - Da decisão proferida com base no parágrafo anterior caberá recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, para o Presidente 
da República 
    § 1º A pena e aumentada até o dobro se:  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        I - resultar: 
        a) dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente; 
        b) lesão corporal grave; 
        II - a poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte; 
        III - o crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. 
        § 2º Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima 
descritas.  (Redação dada pela Lei nº 7.804, de 1989) 
      Art.16 Os Governadores dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios poderão adotar medidas de emergência, visando a reduzir, nos limites 
necessários, ou paralisar, pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias, as atividades poluidoras. (Revogado pela Lei nº 7.804, de 1989) 
       Parágrafo único - Da decisão proferida com base neste artigo, caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao Ministro do 
Interior.(Revogado pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        Art. 17 - É instituído, sob a administração da SEMA, o Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro 
obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à consultoria técnica sobre problemas ecológicos ou ambientais e à indústria ou comércio 
de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 
        Art. 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis - IBAMA:  (Redação dada 
pela Lei nº 7.804, de 1989) 
      I - Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se 
dedicam a consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos 
destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
        II - Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de 
pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e/ou à extração, produção, transporte e comercialização de 
produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora.  (Incluído pela Lei nº 7.804, de 1989) 
      Art. 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme Anexo a esta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-B. É criada a Taxa de Fiscalização Ambiental - TFA.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 1o Constitui fato gerador da TFA, o exercício das atividades mencionadas no inciso II do art. 17 desta Lei, com a redação dada pela Lei no 
7.804, de 18 de julho de 1989.    (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        § 2o São sujeitos passivos da TFA, as pessoas físicas ou jurídicas obrigadas ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-B. Fica instituída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia 
conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades 
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais." (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 1o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 2o Revogado.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-C. A TFA será devida em conformidade com o fato gerador e o seu valor corresponderá à importância de R$ 3.000,00 (três mil 
reais).  (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 1o Será concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) para empresas de pequeno porte, de 90% (noventa por cento) para microempresas 
e de 95% (noventa e cinco por cento) para pessoas físicas.  (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 2o O contribuinte deverá apresentar ao Ibama, no ato do cadastramento ou quando por ele solicitada, a comprovação da sua respectiva 
condição, para auferir do benefício dos descontos concedidos sobre o valor da TFA, devendo, anualmente, atualizar os dados de seu cadastro junto 
àquele Instituto.  (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 3o São isentas do pagamento da TFA, as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, em obediência ao constante da alínea 
"a" do inciso IV do art. 9o do Código Tributário Nacional.  (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-C. É sujeito passivo da TCFA todo aquele que exerça as atividades constantes do Anexo VIII desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 
10.165, de 2000) 
        § 1o O sujeito passivo da TCFA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo 
modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 
2000) 
        § 2o O descumprimento da providência determinada no § 1o sujeita o infrator a multa equivalente a vinte por cento da TCFA devida, sem prejuízo 
da exigência desta. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 3o Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-D. A TFA será cobrada a partir de 1o de janeiro de 2000, e o seu recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao Ibama, por 
intermédio de documento próprio de arrecadação daquele Instituto. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        Art. 17-D. A TCFA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no Anexo IX desta Lei." (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 
2000) 
       § 1o Para os fins desta Lei, consideram-se: (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       I – microempresa e empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos I e II do 
caput do art. 2o da Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       II – empresa de médio porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       III – empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais). (Incluído pela 
Lei nº 10.165, de 2000) 
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       § 2o O potencial de poluição (PP) e o grau de utilização (GU) de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-
se definidos no Anexo VIII desta Lei. (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       § 3o Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor 
mais elevado.(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       Art. 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40,00 (quarenta reais), existentes até 31 de dezembro de 1999. 
(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-F. A TFA, sob a administração do Ibama, deverá ser paga, anualmente, até o dia 31 de março, por todos os sujeitos passivos citados no § 
2o do art. 17-B desta Lei.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        Art. 17-F. São isentas do pagamento da TCFA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, 
aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-G. O não-pagamento da TFA ensejará a fiscalização do Ibama, a lavratura de auto de infração e a conseqüente aplicação de multa 
correspondente ao valor da TFA, acrescido de 100 % (cem por cento) desse valor, sem prejuízo da exigência do pagamento da referida Taxa. 
(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        Parágrafo único. O valor da multa será reduzido em 30% (trinta por cento), se o pagamento for efetuado em sua totalidade, até a data do 
vencimento estipulado no respectivo auto de infração.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-G. A TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no Anexo IX desta Lei, e o recolhimento será 
efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio de arrecadação, até o quinto dia útil do mês 
subseqüente.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Parágrafo único. Revogado. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 2o Os recursos arrecadados com a TCFA terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. (Incluído pela Lei nº 
11.284, de 2006) 
        Art. 17-H. A TFA não recolhida até a data do vencimento da obrigação será cobrada com os seguintes acréscimos:(Incluído pela Lei nº 9.960, de 
2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        I - juros de mora, contados do mês subseqüente ao do vencimento, à razão de 1% a.m. (um por cento ao mês), calculados na forma da 
legislação aplicável aos tributos federais; (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        II - multa de mora de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) ao dia de atraso, até o limite máximo de 20% (vinte por cento) (Incluído pela Lei 
nº 9.960, de 2000) 
        Parágrafo único. Os débitos relativos à TFA poderão ser parcelados, a juízo do Ibama, de acordo com os critérios fixados em portaria do seu 
Presidente. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-H. A TCFA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos: 
(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        I – juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de um por cento; (Redação dada pela 
Lei nº 10.165, de 2000) 
        II – multa de mora de vinte por cento, reduzida a dez por cento se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subseqüente ao do 
vencimento;(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        III – encargo de vinte por cento, substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito 
como Dívida Ativa, reduzido para dez por cento se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução.(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 1o-A. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 1o Os débitos relativos à TCFA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o 
regulamento desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas, que já exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 desta Lei, com a redação dada 
pela Lei no 7.804, de 1989, e que ainda não estejam inscritas nos respectivos cadastros, deverão fazê-lo até o dia 30 de junho de 2000.(Incluído pela 
Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        Parágrafo único. As pessoas físicas e jurídicas, enquadradas no disposto neste artigo, que não se cadastrarem até a data estabelecida, 
incorrerão em infração punível com multa, ficando sujeitas, ainda, às sanções constantes do art. 17-G desta Lei, no que couber. (Incluído pela Lei nº 
9.960, de 2000) 
        Art. 17-I. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos I e II do art. 17 e que não estiverem inscritas nos 
respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta Lei incorrerão em infração punível com multa de: 
(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        I – R$ 50,00 (cinqüenta reais), se pessoa física; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        II – R$ 150,00 (cento e cinqüenta reais), se microempresa; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        III – R$ 900,00 (novecentos reais), se empresa de pequeno porte; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        IV – R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), se empresa de médio porte; (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        V – R$ 9.000,00 (nove mil reais), se empresa de grande porte. (Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Parágrafo único. Revogado.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-J. A multa de que trata o parágrafo único do art. 17-I terá como valor a importância correspondente a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 
(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) (Vide ADI nº 2178-8, de 2000) 
        Parágrafo único. O valor da multa será reduzido em 50% (cinqüenta por cento) para empresas de pequeno porte, em 90% (noventa por cento) 
para microempresas e em 95% (noventa e cinco por cento) para pessoas físicas. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000)   (Revogado pela Lei nº 10.165, 
de 2000) 
        Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora, e ao controle ambiental são 
de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-M. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim 
como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministro de 
Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente daquele Instituto. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-N. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para venda de produtos da flora, 
serão, também, definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do Presidente daquele Instituto. (Incluído pela Lei 
nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-O. Os proprietários rurais, que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, com base 
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama 10% (dez por cento) do valor auferido como redução do referido Imposto, a título de 
preço público pela prestação de serviços técnicos de vistoria.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é opcional. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos, pelo 
contribuinte, para pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do Ibama.(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 3o Nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 4o O não-pagamento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos da Lei no 8.005, de 22 de março de 1990.(Incluído 
pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        § 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos 
do Ibama, estes lavrarão, de ofício, novo ADA contendo os dados efetivamente levantados, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, 
para as providências decorrentes. (Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 
        Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base 
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro 
de 2000, a título de Taxa de Vistoria.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
      § 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada 
pelo ADA.(Incluído pela Lei nº 10.165, de 2000) 
      § 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
      § 2o O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo 
contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
      § 3o Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais). (Redação dada pela Lei nº 10.165, 
de 2000) 
      § 4o O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos I e II do caput e §§ 1o-A e 1o, todos do 
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art. 17-H desta Lei.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
      § 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos 
do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as 
providências cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-P. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA, até o limite de sessenta por cento e relativamente ao mesmo 
ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao Município e ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização 
ambiental.(Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 1o Valores recolhidos ao Estado, ao Município e ao Distrital Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de 
licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a TCFA. (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
        § 2o A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital 
compensada com a TCFA restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado.(Redação dada pela 
Lei nº 10.165, de 2000) 
        Art. 17-Q. É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para desempenharem atividades de 
fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a TCFA." (Redação dada pela Lei nº 10.165, de 2000) 
       Art 18 - São transformadas em reservas ou estações ecológicas, sob a responsabilidade da SEMA, as florestas e as demais formas de vegetação 
natural de preservação permanente, relacionadas no art. 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código Florestal, e os pousos das aves de 
arribação protegidas por convênios, acordos ou tratados assinados pelo Brasil com outras nações. (Revogado pela Lei nº 9.985, de 2000) 
        Parágrafo único - As pessoas físicas ou jurídicas que, de qualquer modo, degradarem reservas ou estações ecológicas, bem como outras áreas 
declaradas como de relevante interesse ecológico, estão sujeitas às penalidades previstas no art. 14 desta Lei. (Revogado pela Lei nº 9.985, de 2000) 
        Art 19 -(VETADO). 
        Art. 19. Ressalvado o disposto nas Leis nºs 5.357, de 17 de novembro de 1967, e 7.661, de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da 
aplicação desta Lei será recolhida de acordo com o disposto no art. 4º da Lei nº 7.735, de 22 de fevereiro de 1989. (Incluído pela Lei nº 7.804, de 
1989)) 
        Art 20 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.  
        Art 21 - Revogam-se as disposições em contrário.  
        Brasília, em 31 de agosto de 1981; 160º da Independência e 93º da República.  
JOÃO FIGUEIREDO  
Mário David Andreazza  
Este texto não substitui o Publicado no D.O.U  de 2.9.1981 

ANEXO 
(Incluído pela Lei nº 9.960, de 2000) 

TABELA DE PREÇOS DOS SERVIÇOS E PRODUTOS COBRADOS PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) 

I - FAUNA   

1. LICENÇA E RENOVAÇÃO   

1. Licença ou renovação para transporte nacional de fauna silvestre, partes, produtos e 
derivados para criadouros científicos ligados a instituições públicas de pesquisa, 
pesquisadores ligados a instituições públicas de pesquisa e zoológicos públicos 

  
  

ISENTO 

• Licença ou renovação para transporte nacional de fauna silvestre, partes, produtos e derivados da 
fauna exótica constante do Anexo I da Convenção sobre Comercio Internacional de Espécies da 
Fauna e Flora em perigo de extinção - CITES (por formulário) 

  
  

21,00 

• Licença ou renovação para exposição ou concurso de animais silvestres (por formulário) 32,00 

• Licença para importação, exportação ou reexportação de animais vivos, partes, produtos e 
derivados da fauna para criadouros científicos e pesquisadores ligados a instituições públicas de 
pesquisa e zoológicos públicos 

  
  

ISENTO 

• Licença para importação, exportação ou reexportação de animais vivos, partes, produtos e 
derivados da fauna:  

  

1.5.1 Por formulário de até 14 itens 37,00 

1.5.2 Por formulário adicional 6,00 

2.   LICENCIAMENTO AMBIENTAL    

2.1 - Criadouro de espécimes da fauna exótica para fins comerciais:   

2.1.1 - Pessoa física 600,00 

2.1.2 - Microempresa 800,00 

2.1.3 - Demais empresas 1.200,00 

2.2 - Mantenedor de fauna exótica :    

2.2.1 -  Pessoa física  300,00 

2.2.2 - Microempresa  400,00 

2.2.3 - Demais empresas 500,00 

2.3. Importador de animais vivos, abatidos, partes, produtos e subprodutos da fauna silvestre brasileira e 
exótica: 

  

2.3.1. Microempresa  500,00 

2.3.2. Demais empresas 600,00 

2.4. Circo:   

2.4.1. Microempresa  300,00 

2.4.2. Demais empresas 600,00 

Obs.:  O licenciamento ambiental da fauna será renovável a cada dois anos   

3. REGISTRO   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art17o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art17o.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm#art60
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/anterior_98/vep336-L693881.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/1950-1969/L5357.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7735.htm#art4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7804.htm#art1xi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9960.htm#anexovii
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3.1. Criadouros de espécies da fauna brasileira para fins científicos:   

3.1.1. Vinculados a instituições públicas de pesquisas ISENTO 

3.1.2. Não vinculados  100,00 

3.2. Criadouros de espécies da fauna brasileira para fins comerciais:   

3.2.1. Categoria A – Pessoa Física 400,00 

3.2.2. Categoria B – Pessoa Jurídica 300,00 

3.3. Industria de beneficiamento de peles, partes, produtos e derivados da fauna brasileira  400,00 

3.4. Zoológico Público – Categorias A, B e C ISENTO 

3.5. Zoológico privado:    

3.5.1. Categorias A 300,00 

3.5.2. Categorias B 350,00 

3.5.3. Categorias C 400,00 

3.6. Exportador de animais vivos, abatidos, partes, produtos e derivados da fauna 300,00 

3.7. Importador de animais vivos, abatidos, partes, produtos e derivados da fauna 400,00 

4. CAÇA AMADORISTA   

4.1. Liberação de armas e demais petrechos de caça 373,00 

4.2. Autorização anual de caça amadorista de campo e licença de transporte das peças abatidas 300,00 

4.3. Autorização anual de caça amadorista de banhado e licença de transporte das peças abatidas 300,00 

4.4. Autorização de ingresso de caça abatida no exterior (por formulário) 319,00 

5. VENDA DE PRODUTOS   

5.1. Selo de lacre de segurança para peles, partes, produtos e derivados da fauna 1,10 

6. SERVIÇOS DIVERSOS   

6.1. Expedição ou renovação anual de carteira da fauna para sócios de clubes agrupados à Federação 
Ornitófila 

30,00 

6.2. Identificação ou marcação de espécimes da fauna (por unidade por ano). 16,00 

II - FLORA   

1.  LICENÇA E RENOVAÇÃO   

1.1. Licença ou renovação para exposição ou concurso de plantas ornamentais 53,00 

1.2. Licença ou renovação para transporte nacional de flora brasileira, partes, produtos e derivados para jardins 
botânicos públicos e pesquisadores ligados a instituições públicas de pesquisa 

  
ISENTO 

1.3. Licença ou renovação para transporte nacional de flora exótica constante do Anexo I da CITES (por 
formulário) 

21,00 

1.4. Licença ou renovação para importação, exportação ou reexportação de plantas vivas, partes, produtos e 
derivados da flora para jardins botânicos públicos e pesquisadores ligados a instituições públicas de pesquisa 

  
ISENTO 

1.5. Licença ou renovação para importação, exportação ou reexportação de plantas vivas, partes, produtos e 
derivados da flora: 

  

1.5.1. Por formulário de 14 itens 37,00 

1.5.2. Por formulário adicional 6,00 

1.6. Licença para porte e uso de motosserra - anual  30,00 

2.  AUTORIZAÇÃO   

2.1. Autorização para uso do fogo em queimada controlada:   

2.1.1. Sem vistoria ISENTO 

2.1.2. Com vistoria:   

2.1.2.1. Queimada Comunitária:   

. Área até 13 hectares 3,50 

. De 14 a 35 hectares 7,00 

. De 36 a 60 hectares 10,50 

. De 61 a 85 hectares 14,00 

. De 86 a 110 hectares 17,50 

. De 111 a 135 hectares 21,50 

. De 136 a 150 hectares 25,50 

2.1.2.2. Demais Queimadas Controladas:   

. Área até 13 hectares 3,50 

. Acima de 13 hectares – por hectare autorizado  3,50 



 

170 

 

2.2. Autorização de Transporte para Produtos Florestais-ATPF   

2.2.1. Para lenha, rachas e lascas, palanques roliços, escoramentos, xaxim, óleos essenciais e carvão vegetal 5,00 

2.2.2. Para demais produtos 10,00 

2.3. Autorização para Consumo de Matéria Prima Florestal - m3 consumido/ano vide formula 

Até 1.000 = (125, 00 + Q x 0,0020) Reais    

1.001 a 10.000 = (374,50 + Q x 0,0030) Reais    

10.001 a 25.000 = (623,80 + Q x 0,0035) Reais    

25.001 a 50.000 = (873,80 + Q x 0,0040) Reais   

50.001 a 100.000 = (1.248,30 + Q x 0,0045) Reais   

100.001 a 1.000.000 = (1. 373,30 + Q x 0,0050) Reais   

1.000.001 a 2.500.000 = (1. 550,00 + Q x 0,0055) Reais    

Acima de 2.500.000 = 22.500,00 Reais 
Q = quantidade consumida em metros cúbicos 

  

3. VISTORIA   

3.1. Vistorias para fins de loteamento urbano 532,00 

3.2. Vistoria prévia para implantação de Plano de Manejo Florestal Sustentado (área projetada):   

. Até 250 há 289,00 

. Acima de 250 ha. - Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha. excedente vide fórmula 

3.3. Vistoria de acompanhamento de Plano de Manejo Florestal Sustentado (área explorada):   

. Até 250 há 289,00 

. Acima de 250 ha. – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 

3.4. Vistoria técnica para coleta de plantas ornamentais e medicinais (área a ser explorada):   

. Até 20 ha/ano ISENTO 

. De 21 a 50 ha/ano 160,00 

. De 51 a 100 ha/ano 289,00 

. Acima de 100 ha/ano – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha  vide fórmula 

3.5. Vistoria para limpeza de área (área solicitada) 289,00 

3.6. Vistoria técnica de desmatamento para uso alternativo do solo de projetos enquadrados no Programa 
Nacional de Agricultura Familiar-PRONAF ou no Programa de Financiamento à Conservação e Controle do 
Meio Ambiente-FNE VERDE (área a ser explorada): 

  

. Até Módulo INCRA por ano ISENTO 

. Acima de Módulo INCRA por ano - Valor = R$ 128,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 

3.7. Vistorias de implantação, acompanhamento e exploração de florestas plantadas, enriquecimento (palmito e 
outras frutíferas) e cancelamentos de projetos (por área a ser vistoriada): 

  

. Até 50 ha/ano 64,00 

. De 51 a 100 ha/ano 117,00 

. Acima de 100 ha/ano – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 

3.8. Vistoria técnica para desmatamento para uso alternativo do solo e utilização de sua matéria-prima florestal:   

. Até 20 há ISENTO 

. De 21 a 50 ha/ano 160,00 

. De 51 a 100 ha/ano 289,00 

. Acima de 100 ha/ano – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 

3.9. Vistoria para fins de averbação de área de Reserva Legal (sobre a área total da propriedade):   

. Até 100 ha/ano ISENTO 

. De 101 a 300 ha/ano 75,00 

. De 301 a 500 ha/ano 122,00 

. De 501 a 750 ha/ano 160,00 

. Acima de 750 ha/ano – Valor = R$ 160,00 + R$ 0,21 por ha excedente vide fórmula 

Obs.:  Quando a solicitação de vistoria para averbação de reserva legal for concomitante a outras vistorias 
(desmatamento, plano de manejo, etc.), cobra-se pelo maior valor 

  

3.10. Vistoria de áreas degradadas em recuperação, de avaliação de danos ambientais em áreas antropizadas 
e em empreendimentos cujas áreas estão sujeitas a impacto ambiental - EIA/RIMA: 

  

- até 250 ha/ano 289,00 

- acima de 250 ha/ano – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 
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3.11. Demais Vistorias Técnicas Florestais: 
- até 250 ha/ano 
- acima de 250 ha/ano – Valor = R$289,00 + 0,55 por ha excedente 

289,00 
vide fórmula 

4.  INSPEÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DA FLORA PARA EXPORTAÇÃO OU IMPORTAÇÃO   

4.1. Inspeção de espécies contingenciadas  ISENTO 

4.2 Levantamento circunstanciado de áreas vinculados à reposição florestal e ao Plano Integrado Florestal, 
Plano de Corte e Resinagem (projetos vinculados e projetos de reflorestamento para implantação ou 
cancelamento): 

  

- Até 250 ha/ano 289,00 

- Acima de 250 ha/ano – Valor = R$ 289,00 + R$ 0,55 por ha excedente vide fórmula 

5. OPTANTES DE REPOSIÇÃO FLORESTAL    

5.1. Valor por árvore 1,10 

III – CONTROLE AMBIENTAL   

1. LICENÇA E RENOVAÇÃO  

1.1. Licença Ambiental ou Renovação vide tabela  

EMPRESA DE PEQUENO PORTE   

Impacto Ambiental Pequeno Medio Alto   

Licença Prévia 2.000,00 4.000,00 8.000,00   

Licença de Instalação 5.600,00 11.200,00 22.400,00   

Licença de Operação 2.800,00 5.600,00 11.200,00   

EMPRESA DE PORTE MÉDIO   

Impacto Ambiental Pequeno Medio Alto    

Licença Prévia 2.800,00 5.600,00 11.200,00   

Licença de Instalação 7.800,00 15.600,00 31.200,00   

Licença de Operação 3.600,00 7.800,00 15.600,00   

EMPRESA DE GRANDE PORTE   

Impacto Ambiental Pequeno Medio Alto    

Licença Prévia 4.000,00 8.000,00 16.000,00   

Licença de Instalação 11.200,00 22.400,00 44.800,00   

Licença de Operação 5.600,00 11.200,00 22.400,00   

1.2. Licença para uso da configuração de veículo ou motor  vide fórmula 

Valor = R$266,00 + N x R$1,00  
N = número de veículos comercializados no mercado interno – pagamento até o último dia do mês subsequente 
à comercialização. 

  

1.3. Licença de uso do Selo Ruído 266,00 

1.4. Certidão de dispensa de Licença para uso da configuração de veículo ou motor por unidade. 266,00 

1.5. Declaração de atendimento aos limites de ruídos 266,00 

2. AVALIAÇÃO E ANÁLISE   

2.1. Análise de documentação técnica que subsidie a emissão de: Registros, Autorizações, Licenças, inclusive 
para supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente e respectivas renovações : 

vide fórmula 

Valor = {K + [(A x B x C) + (D x A x E)]}   

A - No de Técnicos envolvidos na análise   

B - No de horas/homem necessárias para análise   

C - Valor em Reais da hora/homem dos técnicos envolvidos na análise + total de obrigações sociais   

(OS) = 84,71% sobre o valor da hora/homem   

D - Despesas com viagem   

E - No de viagens necessárias   

K - Despesas administrativas = 5% do somatório de (A x B x C) + (D x A x E)   

2.2. Avaliação e classificação do Potencial de Periculosidade Ambiental - PPA:   

2.2.1. Produto Técnico 22.363,00 

2.2.2. Produto formulado 11.714,00 

2.2.3. Produto Atípico 6.389,00 

2.2.4. PPA complementar 2.130,00 

2.2.5. Pequenas alterações 319,00 
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2.3. Conferência de documentação técnica para avaliação e registro de agrotóxicos e afins 319,00 

2.4. Avaliação de eficiência de agrotóxicos e afins para registro 2.130,00 

2.5. Reavaliação técnica de agrotóxicos (inclusão de novos usos) 3.195,00 

2.6. Avaliação Ambiental Preliminar de Agrotóxicos, seus componentes e afins, com ou sem emissão de 
Certificado de Registro Especial Temporário: 

  

2.6.1. Fase 2 532,00 

2.6.2. Fase 3 2.130,00 

2.6.3. Fase 4 4.260,00 

2.7. Avaliação/Classificação Ambiental de Produtos Biotecnológicos para fins de registro 6.389,00 

2.8. Avaliação Ambiental de Preservativos de Madeira 4.260,00 

2.9. Avaliação Ambiental de Organismos Geneticamente Modificados 22.363,00 

3. AUTORIZAÇÃO   

3.1. Autorizações para supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente:   

. Até 50 há 133,00 

. Acima de 50 há vide fórmula 

Valor = R$ 6.250,00 +( 25,00 x Área que excede 50 ha)   

3.2. Autorização para importação, produção, comercialização e uso de mercúrio vide fórmula 

Valor = R$ 125,00 + (125,00 x 0,003 x QM)  
QM = quantidade de Mercúrio Metálico (medido em quilograma) importado, comercializado ou produzido por 
ano 

  
  

4. REGISTRO   

4.1. Proprietário e comerciante de motosserra ISENTO 

4.2. Registro de agrotóxicos, seus componentes e afins 1.278,00 

4.3. Manutenção de registro ou da classificação do PPA (Classe I e II) 7.454,00 

4.4. Manutenção de registro ou da classificação do PPA(Classe III e IV) 3.195,00 

4.5. Registro ou renovação de produto preservativo de madeira 1.278,00 

4.6. Registro de produtos que contenham organismos geneticamente modificados 1.278,00 

4.7. Manutenção de registro de produtos que contenham organismos geneticamente modificados 5.325,00 

ANEXO VIII 
(Incluído pela Lei nº 10.165, de 27.12.2000) 

atividades potenciaLmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais 

Código Categoria Descrição Pp/gu 

01 Extração e Tratamento de Minerais - pesquisa mineral com guia de utilização; 
lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com 
ou sem beneficiamento; lavra subterrânea 
com ou sem beneficiamento, lavra 
garimpeira, perfuração de poços e produção 
de petróleo e gás natural. 

AAlto 

02 Indústria de Produtos Minerais Não 
Metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, 
não associados a extração; fabricação e 
elaboração de produtos minerais não 
metálicos tais como produção de material 
cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e 
similares. 

MMédio 

03 Indústria Metalúrgica - fabricação de aço e de produtos 
siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e 
aço, forjados, arames, relaminados com ou 
sem tratamento; de superfície, inclusive 
galvanoplastia, metalurgia dos metais não-
ferrosos, em formas primárias e secundárias, 
inclusive ouro; produção de laminados, ligas, 
artefatos de metais não-ferrosos com ou sem 
tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia; relaminação de metais não-
ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e 
anodos; metalurgia de metais preciosos; 
metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; 
fabricação de estruturas metálicas com ou 
sem tratamento de superfície, inclusive; 
galvanoplastia, fabricação de artefatos de 
ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou 
sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia, têmpera e cementação de 
aço, recozimento de arames, tratamento de 
superfície. 

AAlto 

04 Indústria Mecânica - fabricação de máquinas, aparelhos, peças, 
utensílios e acessórios com e sem tratamento 

MMédio 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art3
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térmico ou de superfície. 

05 Indústria de material Elétrico, 
Eletrônico e Comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros 
acumuladores, fabricação de material elétrico, 
eletrônico e equipamentos para 
telecomunicação e informática; fabricação de 
aparelhos elétricos e eletrodomésticos. 

MMédio 

06 Indústria de Material de Transporte - fabricação e montagem de veículos 
rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; 
fabricação e montagem de aeronaves; 
fabricação e reparo de embarcações e 
estruturas flutuantes. 

MMédio 

07 Indústria de Madeira - serraria e desdobramento de madeira; 
preservação de madeira; fabricação de 
chapas, placas de madeira aglomerada, 
prensada e compensada; fabricação de 
estruturas de madeira e de móveis. 

Médio 

08 Indústria de Papel e Celulose - fabricação de celulose e pasta mecânica; 
fabricação de papel e papelão; fabricação de 
artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão 
e fibra prensada. 

Alto 

09 Indústria de Borracha - beneficiamento de borracha natural, 
fabricação de câmara de ar, fabricação e 
recondicionamento de pneumáticos; 
fabricação de laminados e fios de borracha; 
fabricação de espuma de borracha e de 
artefatos de espuma de borracha, inclusive 
látex. 

Pequeno 

10 Indústria de Couros e Peles - secagem e salga de couros e peles, 
curtimento e outras preparações de couros e 
peles; fabricação de artefatos diversos de 
couros e peles; fabricação de cola animal. 

Alto 

11 Indústria Têxtil, de Vestuário, 
Calçados e Artefatos de Tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, 
de origem animal e sintéticos; fabricação e 
acabamento de fios e tecidos; tingimento, 
estamparia e outros acabamentos em peças 
do vestuário e artigos diversos de tecidos; 
fabricação de calçados e componentes para 
calçados. 

Médio 

12 Indústria de Produtos de Matéria 
Plástica. 

- fabricação de laminados plásticos, 
fabricação de artefatos de material plástico. 

Pequeno 

13 Indústria do Fumo - fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas 
e outras atividades de beneficiamento do 
fumo. 

Médio 

14 Indústrias Diversas - usinas de produção de concreto e de 
asfalto. 

Pequeno 

15 Indústria Química - produção de substâncias e fabricação de 
produtos químicos, fabricação de produtos 
derivados do processamento de petróleo, de 
rochas betuminosas e da madeira; fabricação 
de combustíveis não derivados de petróleo, 
produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais 
e animais, óleos essenciais, vegetais e 
produtos similares, da destilação da madeira, 
fabricação de resinas e de fibras e fios 
artificiais e sintéticos e de borracha e látex 
sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, 
detonantes, munição para caça e desporto, 
fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; 
recuperação e refino de solventes, óleos 
minerais, vegetais e animais; fabricação de 
concentrados aromáticos naturais, artificiais e 
sintéticos; fabricação de preparados para 
limpeza e polimento, desinfetantes, 
inseticidas, germicidas e fungicidas; 
fabricação de tintas, esmaltes, lacas, 
vernizes, impermeabilizantes, solventes e 
secantes; fabricação de fertilizantes e 
agroquímicos; fabricação de produtos 
farmacêuticos e veterinários; fabricação de 
sabões, detergentes e velas; fabricação de 
perfumarias e cosméticos; produção de álcool 
etílico, metanol e similares. 

Alto 

16 Indústria de Produtos Alimentares e 
Bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e 
fabricação de produtos alimentares; 
matadouros, abatedouros, frigoríficos, 
charqueadas e derivados de origem animal; 
fabricação de conservas; preparação de 
pescados e fabricação de conservas de 
pescados; beneficiamento e industrialização 
de leite e derivados; fabricação e refinação de 
açúcar; refino e preparação de óleo e 

Médio 
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gorduras vegetais; produção de manteiga, 
cacau, gorduras de origem animal para 
alimentação; fabricação de fermentos e 
leveduras; fabricação de rações balanceadas 
e de alimentos preparados para animais; 
fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de 
cervejas, chopes e maltes; fabricação de 
bebidas não-alcoólicas, bem como 
engarrafamento e gaseificação e águas 
minerais; fabricação de bebidas alcoólicas. 

17 Serviços de Utilidade - produção de energia termoelétrica; 
tratamento e destinação de resíduos 
industriais líquidos e sólidos; disposição de 
resíduos especiais tais como: de 
agroquímicos e suas embalagens; usadas e 
de serviço de saúde e similares; destinação 
de resíduos de esgotos sanitários e de 
resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles 
provenientes de fossas; dragagem e 
derrocamentos em corpos d’água; 
recuperação de áreas contaminadas ou 
degradadas.  

Médio 

18 Transporte, Terminais, Depósitos e 
Comércio 

- transporte de cargas perigosas, transporte 
por dutos; marinas, portos e aeroportos; 
terminais de minério, petróleo e derivados e 
produtos químicos; depósitos de produtos 
químicos e produtos perigosos; comércio de 
combustíveis, derivados de petróleo e 
produtos químicos e produtos perigosos. 

Alto 

19 Turismo - complexos turísticos e de lazer, inclusive 
parques temáticos. 

Pequeno 

20 
  
  
  
  
  

20 
(Redação dada pela 
Lei nº 11.105, de 2005) 

Uso de Recursos Naturais  
  
  
  
  
  
  
Uso de Recursos Naturais 

- silvicultura; exploração econômica da 
madeira ou lenha e subprodutos florestais; 
importação ou exportação da fauna e flora 
nativas brasileiras; atividade de criação e 
exploração econômica de fauna exótica e de 
fauna silvestre; utilização do patrimônio 
genético natural; exploração de recursos 
aquáticos vivos; introdução de espécies 
exóticas ou geneticamente modificadas; uso 
da diversidade biológica pela biotecnologia. 
Silvicultura; exploração econômica da 
madeira ou lenha e subprodutos florestais; 
importação ou exportação da fauna e flora 
nativas brasileiras; atividade de criação e 
exploração econômica de fauna exótica e de 
fauna silvestre; utilização do patrimônio 
genético natural; exploração de recursos 
aquáticos vivos; introdução de espécies 
exóticas, exceto para melhoramento genético 
vegetal e uso na agricultura; introdução de 
espécies geneticamente modificadas 
previamente identificadas pela CTNBio como 
potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente; uso da 
diversidade biológica pela biotecnologia em 
atividades previamente identificadas pela 
CTNBio como potencialmente causadoras de 
significativa degradação do meio ambiente. 

Médio 
  
  
  
  
  

Médio 

21 (VETADO) x x 

22 (VETADO) x x 

ANEXO IX 
(Incluído pela Lei nº 10.165, de 27.12.2000) 

VALORES, EM REAIS, DEVIDOS A TÍTULOS DE TCFA POR ESTABELECiMENTO POR TRIMESTRE 

Potencial de Poluição, 
Grau de utilização de Recursos 
Naturais 

Pessoa Física Microempresa Empresa de 
Pequeno Porte 

Empresa de 
Médio Porte 

Empresa de 
Grande Porte 

Pequeno - - 112,50 225,00 450,00 

Médio - - 180,00 360,00 900,00 

Alto - 50,00 225,00 450,00 2.250,00 

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm#art37
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L10165.htm#art3
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ANEXO II 
LEI Nº 9.509, DE 20 DE MARÇO DE 1997 

 

 
  

  
Lei Nº 9.509, de 20 de março de 1997 
(Projeto de lei nº 53/92, do deputado Ricardo Trípoli - PSDB) 
Dispõe sobre a Política Estadual do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
Da Política Estadual do Meio Ambiente 
SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 
Artigo 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual do Meio Ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação e constitui o Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
Naturais - SEAQUA, nos termos do artigo 225 da Constituição Federal e o artigo 193 da Constituição do Estado. 
Artigo 2º - A Política Estadual do Meio Ambiente tem por objetivo garantir a todos, da presente e das futuras gerações, o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, visando assegurar, no Estado, condições ao 
desenvolvimento sustentável, com justiça social, aos interesses da seguridade social e à proteção da dignidade da vida humana e, atendidos 
especialmente os seguintes princípios: 
I - adoção de medidas, nas diferentes áreas de ação pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ambiental e a melhoria da 
qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o 
meio ambiente degradado; 
II - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais; 
III - definição, implantação e administração de espaços territoriais e seus componentes, representativos de todos os ecossistemas originais a serem 
protegidos; 
IV - realização do planejamento e zoneamento ambiental, considerando as características regionais e locais, e articulação dos respectivos planos, 
programas e ações; 
V - controle e fiscalização de obras, atividades, processos produtivos e empreendimentos que, direta ou indiretamente, possam causar degradação ao 
meio ambiente, adotando medidas preventivas ou corretivas e aplicando as sanções administrativas pertinentes; 
VI - controle e fiscalização da produção, armazenamento, transporte, comercialização, utilização e do destino final de substâncias, bem como do uso 
de técnicas, métodos e instalações que comportem risco à vida, à qualidade de vida, ao meio ambiente, inclusive do trabalho; 
VII - realização periódica de auditorias ambientais nos sistemas de controle de poluição e nas atividades potencialmente poluidoras; 
VIII - informação da população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio ambiente, as situações de risco de acidentes, a presença de 
substâncias nocivas e potencialmente nocivas à saúde e ao meio ambiente, nos alimentos, na água, no solo, no ar, bem como o resultado das 
auditorias a que se refere o inciso VII deste artigo; 
IX - exigência para que todas as atividades e empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental, adotem técnicas que minimizem o uso de 
energia e água, bem como o volume e potencial poluidor dos efluentes líquidos, gasosos e sólidos; 
X - promoção da educação e conscientização ambiental com o fim de capacitar a população para o exercício da cidadania; 
XI - preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais das espécies e ecossistemas; 
XII - proteção da flora e fauna, nesta compreendidos todos os animais silvestres, exóticos e domésticos, vedadas as práticas que coloquem em risco 
sua função ecológica, que provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais a crueldade, fiscalizando a extração, produção, criação, 
métodos de abate, transporte, comercialização e consumo de seus espécimes e subprodutos; 
XIII - fiscalização das entidades dedicadas à pesquisa e manipulação genética; 
XIV - instituição de programas especiais mediante a integração de todos os órgãos públicos, incluindo os de crédito, objetivando incentivar os 
proprietários e usuários de áreas rurais a executarem as práticas de conservação dos recursos ambientais, especialmente do solo e da água, bem 
como de preservação e reposição das matas ciliares e replantio de espécies nativas; 
XV - estabelecimento de diretrizes para a localização e integração das atividades industriais, considerando os aspectos ambientais, locacionais, 
sociais, econômicos e estratégicos; 
XVI - instituição de diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transporte; 
XVII - imposição ao poluidor de penalidades e da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela 
utilização de recursos ambientais com fins econômicos, através de atos administrativos e de ações na justiça, sem prejuízo das demais penalidades 
previstas em lei, incumbindo, para tanto, os órgãos competentes, da administração direta, indireta e fundacional da obrigação de promover as 
medidas judiciais para a responsabilização dos causadores da poluição e degradação ambiental, esgotadas as vias administrativas; 
XVIII - restrição à participação das pessoas físicas e jurídicas punidas e/ou condenadas por atos de degradação ambiental em licitações promovidas 
pelos órgãos da administração direta, indireta ou fundacional do Estado, ou de por eles serem contratadas, bem como ao acesso a benefícios fiscais 
e créditos oficiais do Estado; 
XIX - incentivo à pesquisa, ao desenvolvimento e à capacitação tecnológica para a resolução dos problemas ambientais e promoção da informação 
sobre estas questões; 
XX - promoção e manutenção do inventário e do mapeamento da cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas especiais de proteção, bem 
como promoção do reflorestamento em especial, às margens de rios, lagos, represas e das nascentes, visando a sua perenidade; 
XXI - estímulo e contribuição para a recuperação da vegetação em áreas urbanas, com plantio de árvores, preferencialmente frutíferas, objetivando 
especialmente a consecução de índices mínimos de cobertura vegetal; e 
XXII - incentivo e auxílio técnico às associações de proteção ao meio ambiente, constituídas na forma da lei, respeitando a sua autonomia e 
independência de atuação. 
Artigo 3º - Para os fins previstos nesta lei, entende - se por: 
I - meio ambiente: o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em 
todas as suas formas; 
II - degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das características do meio ambiente; 
III - poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente: 
a)  prejudiquem a saúde, a segurança e o bem - estar da população; 
b)  criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c)  afetem desfavoravelmente a biota; 
d)  afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e)  lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; e 
f)  afetem desfavoravelmente a qualidade de vida; 
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IV - poluidor: a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação 
ambiental; 
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais, subterrâneas, meteóricas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora; 
VI - espaços territoriais especialmente protegidos: áreas que por força da legislação sofrem restrição de uso, como Unidades de Conservação, Áreas 
Naturais Tombadas, Áreas de Proteção aos Mananciais e outras previstas na legislação pertinente; e 
VII - Unidades de Conservação: Parques, Florestas, Reservas Biológicas, Estações Ecológicas, Áreas de Relevante Interesse Ecológico, 
Monumentos Naturais, Jardins Botânicos, Jardins Zoológicos e Hortos Florestais, e outras definidas em legislação específica. 
SEÇÃO II 
Dos Objetivos da Política Estadual do Meio Ambiente 
Artigo 4º - A Política Estadual do Meio Ambiente visará: 
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico; 
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade ambiental e ao equilíbrio ecológico, com o fim de assegurar a todos o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do "caput" do artigo 225 da Constituição Federal e do artigo 191 da Constituição 
Estadual;  
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais; 
IV - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização sustentada e disponibilidade permanente, concorrendo para a 
manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 
V - à imposição ao poluidor da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização dos recursos 
ambientais com fins econômicos; 
VI - ao desenvolvimento de pesquisas e tecnologias orientadas para o uso sustentado dos recursos ambientais; 
VII - à disponibilização de tecnologias de manejo sustentado do meio ambiente; e 
VIII - à conscientização pública para a preservação do meio ambiente, através da divulgação de relatórios anuais sobre a qualidade ambiental no 
Estado, da divulgação de dados e informações ambientais e da promoção de campanhas educativas. 
Artigo 5º - As diretrizes da Política Estadual do Meio Ambiente serão formuladas através de normas e planos, destinados a orientar a ação do Poder 
Público no que se relaciona com a recuperação e preservação da qualidade ambiental, manutenção do equilíbrio ecológico, desenvolvimento 
sustentável, melhoria da qualidade de vida, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. 
Parágrafo único - As atividades e empreendimentos públicos e privados serão exercidos em consonância com as diretrizes da Política Estadual do 
Meio Ambiente. 
CAPÍTULO II 
Do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA 
SEÇÃO I 
Dos Objetivos 
Artigo 6º - O Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado 
dos Recursos Naturais - SEAQUA tem por objetivo organizar, coordenar e integrar as ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta e 
fundacional instituídas pelo poder público, assegurada a participação da coletividade, para a execução da Política Estadual do Meio Ambiente visando 
à proteção, controle e desenvolvimento do meio ambiente e uso sustentável dos recursos naturais, nos termos do artigo 193 da Constituição do 
Estado. 
SEÇÃO II 
Dos Órgãos 
Artigo 7º - Os órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios instituídos pelo Poder Público, 
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, administração de recursos naturais, bem como as voltadas para manutenção e 
recuperação da qualidade de vida constituirão o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA, integrante do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, que será assim estruturado: 
l - vetado; 
ll - Órgão Central: a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SMA), com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar, controlar, como órgão 
estadual, a Política Estadual do Meio Ambiente, bem como as diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental; 
lll - Órgãos Executores: os instituídos pelo Poder Público Estadual com a finalidade de executar e fazer executar, como órgão estadual, a política e 
diretrizes governamentais fixadas para a administração da qualidade ambiental; 
IV - Órgãos Setoriais: os órgãos ou entidades integrantes da administração estadual direta, indireta e fundacional, cujas atividades estejam 
associadas às de proteção da qualidade ambiental e de vida ou àqueles de disciplinamento de uso dos recursos ambientais e aqueles responsáveis 
por controlar a produção, comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o 
meio ambiente; 
V - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização ambiental nas suas respectivas áreas de atuação. 
§ 1º - Os Municípios também poderão estabelecer normas supletivas e complementares às normas federais e estaduais relacionadas com a 
administração da qualidade ambiental, uso dos recursos ambientais, desenvolvimento sustentável e controle da produção, comercialização e o 
emprego de técnicas, método, substâncias que comportem risco para a vida, qualidade de vida e o meio ambiente. 
§ 2º - Os órgãos integrantes do SEAQUA, deverão fornecer os resultados das análises efetivadas, relatórios de vistoria, processo de licenciamento 
ambiental e documentação sob sua guarda, quando solicitado por cidadão e/ou organização não governamental interessada. 
SEÇÃO III 
Do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA 
Artigo 8º - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; 
V - vetado; 
a)  vetado; 
b)  vetado; e 
c)  vetado; 
VI - vetado; 
VII - vetado; 
VIII - vetado; 
IX - vetado; 
X - vetado; 
XI - vetado; 
XII - vetado; 
XIII - vetado; 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
§ 3º - Vetado. 
Artigo 9º - Vetado: 
I - vetado; e 
II - vetado. 
Artigo 10 - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; 
V - vetado; 
VI - vetado; 
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VII - vetado; 
VIII - vetado; 
IX - vetado; 
X - vetado; 
XI - vetado. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
§ 3º - Vetado. 
§ 4º - Vetado. 
§ 5º - Vetado. 
a)  vetado; 
b)  vetado. 
§ 6º - Vetado. 
Artigo 11 - Vetado. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
§ 3º - Vetado. 
§ 4º - Vetado. 
Artigo 12 - Vetado. 
SEÇÃO IV 
Do Órgão Central 
Artigo 13 - Caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SMA, órgão central do SEAQUA, sem prejuízo das demais competências que lhe são 
legalmente conferidas: 
I - coordenar o processo de formulação, aprovação, execução, avaliação e atualização da Política Estadual do Meio Ambiente; 
II - efetuar análises das políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; 
III - aprovar os planos, programas e orçamentos dos órgãos executores e coordenar a execução; 
IV - articular e coordenar os planos e ações decorrentes da Política Estadual do Meio Ambiente com os órgãos setoriais e locais; 
V - gerir as interfaces com os Estados limítrofes e com a União no que concerne a políticas, planos e ações ambientais; 
VI - definir a política de informações para a gestão ambiental e acompanhar a sua execução; 
VII - prover o suporte da Secretaria Administrativa e das Câmaras Técnicas do CONSEMA. 
§ 1º - A aprovação da Política Estadual do Meio Ambiente dependerá de manifestação prévia do CONSEMA. 
§ 2º - O resultado da análise das políticas públicas que tenham impacto ambiental deverá ser submetido ao Governador, ouvido o CONSEMA.  
Artigo 14 - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; e 
V - vetado. 
SEÇÃO V 
Da Atuação do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - SEAQUA 
Artigo 15 - A atuação do SEAQUA se efetivará mediante a articulação coordenada dos órgãos e entidades que o constituem, observando, dentre 
outros: 
I - o acesso da opinião pública às informações relativas às agressões ao meio ambiente, às ações de proteção ambiental, e ao uso sustentado dos 
recursos ambientais e aos processos de licenciamento ambiental, na forma estabelecida pela legislação federal e estadual pertinente e pelo 
CONSEMA. 
II - as normas e padrões municipais editados complementarmente à legislação federal e estadual. 
Parágrafo único - As normas e padrões dos Municípios poderão fixar parâmetros de emissão, ejeção e emanação de agentes poluidores, observados 
os limites federais e estaduais. 
Artigo 16 - Os órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado cujas atividades estejam relacionadas às de proteção da 
qualidade ambiental ou àquelas de disciplinamento e controle do uso dos recursos ambientais, bem como os órgãos e entidades estaduais 
responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental, 
prestarão ao CONSEMA informações sobre seus planos de ação e programas em execução, consubstanciados em relatórios anuais, sem prejuízo de 
relatórios parciais para atendimento de solicitações específicas. 
§ 1º - A Secretaria  de Estado do Meio Ambiente publicará no Diário Oficial do Estado até o dia 31 de março de cada ano a consolidação dos 
relatórios mencionados neste artigo em um "Relatório Anual da Qualidade Ambiental" no Estado de São Paulo, do qual constarão, também, as 
avaliações e recomendações, notadamente, quanto a revisão de prioridades, programas e ações, recursos financeiros, tecnologias e participação 
comunitária no âmbito do SEAQUA. 
§ 2º - O Relatório anual, referido no parágrafo anterior deverá ser enviado ao CONSEMA, para as providências de sua alçada e apreciação. 
Artigo 17 - O CONSEMA poderá solicitar informações e pareceres dos órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional do Estado e das 
administrações municipais, que deverão ser prestados no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis. 
Artigo 18 - As informações requeridas aos órgãos e entidades integrantes do SEAQUA, por pessoa física ou jurídica que comprove legítimo interesse, 
serão prestadas no prazo estabelecido no artigo 8º da Lei Federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985. 
Parágrafo único - As informações prestadas nos termos do "caput" deste artigo deverão preservar o sigilo industrial e evitar a concorrência desleal. 
CAPÍTULO III 
De Licenciamento das Atividades 
Artigo 19 - A construção, instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras, bem como os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio 
licenciamento, no órgão estadual competente, integrante do SEAQUA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - O EIA/RIMA será realizado por técnicos habilitados, e o coordenador dos trabalhos de cada equipe de especialistas é obrigado a registrar o 
termo de Responsabilidade Técnica (RT) no Conselho Regional de sua categoria profissional. 
§ 3º - Respeitada a matéria de sigilo industrial, assim expressamente caracterizada e justificada, a pedido do interessado, o RIMA, devidamente 
fundamentado, será acessível, assim bem como todos os trabalhos que foram contratados para estudos de viabilidade técnica e econômica, bem 
como os citados nas notas bibliográficas do EIA e do RIMA, na biblioteca da SMA e de todos os Municípios localizados na área de influência do 
empreendimento, correndo todas as despesas por conta do proponente do projeto. 
§ 4º - Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento, em qualquer modalidade, sua renovação e a respectiva concessão da licença, 
serão objeto de publicação resumida, paga pelo interessado, no Diário Oficial do Estado e em um periódico de grande circulação, regional ou local, 
conforme modelo aprovado pelo CONSEMA. 
§ 5º - O CONSEMA convocará Audiência Pública para debater processo de licenciamento ambiental sempre que julgar necessário ou quando 
requerido por: 
a) órgãos da administração direta, indireta e fundacional da União, Estados e Municípios: 
b)  organizações não governamentais, legalmente constituídas, para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção ao meio ambiente e dos 
recursos naturais: 
c)  por 50 (cinqüenta) ou mais cidadãos, devidamente identificados; 
d)  partidos políticos, Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores eleitos em São Paulo; 
e)  organizações sindicais legalmente constituídas. 
Artigo 20 - o poder público, no exercício de sua competência de controle, expedirá as seguintes licenças: 
I - Licença Prévia (LP), na fase preliminar do planejamento da atividade, contendo requisitos básicos a serem atendidos na fase de localização, 
instalação e operação, observados os planos municipais, estaduais e federais de uso do solo e desenvolvimento; 
II - Licença de Instalação (LI) autorizando o início da implantação, de acordo com as especificações constantes do Projeto Executivo aprovado; e 
III - Licença de Operação (LO), autorizando após as verificações necessárias, o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus 
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equipamentos de controle de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 
Artigo 21 - Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das respectivas licenças, os dirigentes dos órgãos responsáveis 
pela expedição do licenciamento deverão, sob pena de responsabilidade funcional grave, sem prejuízo da imposição de outras penalidades, 
implementar medidas administrativas de interdição, que, se não forem de pronto acatadas, deverão ser imediatamente seguidas de medidas judiciais 
impetradas pelo órgão jurídico competente, de embargo, e outras providências cautelares, bem como comunicar imediatamente ao CONSEMA, para 
os fins do inciso V do artigo 8º desta lei, além de comunicar o fato às entidades financiadoras do projeto. 
Artigo 22 - Nos casos em que o licenciamento ocorrer no âmbito da Administração Federal, o parecer a ser oferecido pelo SEAQUA será proposto 
pela SMA e apreciado pelo CONSEMA. 
Artigo 23 - No exercício da ação fiscalizadora, fica assegurada aos agentes de fiscalização a entrada a qualquer dia e hora, e a permanência pelo 
tempo que se tornar necessário em estabelecimentos e propriedades públicos ou privados. 
§ 1º - Os agentes, quando obstados, poderão requisitar força policial para garantir o exercício de suas atribuições. 
§ 2º - Quando a fiscalização for realizada por solicitação de entidade sindical, organização não governamental, legalmente constituída, para a defesa 
dos interesses difusos relacionados à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, partidos políticos e parlamentares, os mesmos poderão 
acompanhar as atividades de fiscalização ou nomear técnico habilitado para representá- los. 
Artigo 24 - Os órgãos integrantes do SEAQUA, na análise dos projetos submetidos ao seu exame exigirão que sejam adotadas, pelo interessado, 
previamente à expedição da Licença de Operação (LO), ou renovação da referida licença, medidas capazes de assegurar que as matérias - primas, 
insumos e bens produzidos tenham padrão de qualidade que elimine ou reduza o efeito poluente, derivado de seu emprego e utilização, aos níveis 
legalmente permitidos, e sistema de descarte de efluentes líquidos, gasosos e resíduos sólidos devidamente licenciado pelo órgão competente. 
Artigo 25 - O protocolamento do processo de licenciamento ambiental junto ao órgão competente, deverá ser instruído com o comprovante do 
recolhimento do "Preço de Análise", cujo valor será fixado em UFESP - Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, ou no índice que vier substituí- lo, 
mantido o valor, em moeda corrente à época da substituição, conforme tipo, porte e complexidade do empreendimento submetido ao processo de 
licenciamento. 
Artigo 26 - Qualquer órgão ou entidade da administração direta, indireta e fundacional do Estado, integrantes ou não do SEAQUA, que for chamado a 
emitir parecer ou, por qualquer outra forma, a manifestar - se nos processos de licenciamento de atividades, mesmo nos casos em que o 
licenciamento competir à administração federal, deverá fazê- lo dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data em que estiver em posse de 
toda a documentação necessária, sob pena de responsabilidade funcional grave de seus titulares. 
CAPÍTULO IV 
Dos Incentivos 
Artigo 27 - As entidades e instituições públicas e privadas de financiamento ou gestoras de incentivos, condicionarão a sua concessão à comprovação 
do licenciamento previsto nesta lei e certidão do CONSEMA declarando o interessado não estar incluso nas restrições previstas no inciso V do artigo 
8º desta lei. 
CAPÍTULO V 
Das penalidades 
Artigo 28 - Constitui infração, para os efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe na inobservância de preceitos estabelecidos ou na 
desobediência às determinações de caráter normativo dos órgãos das autoridades administrativas competentes. 
Artigo 29 - As infrações às disposições desta lei, de seu regulamento, bem como das normas, padrões e exigências técnicas serão, a critério da 
autoridade competente, classificadas em leves, graves e gravíssimas, levando - se em conta: 
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 
I - as circunstâncias atenuantes ou agravantes; 
III - os antecedentes do infrator; e 
IV - a capacidade econômica do infrator. 
Parágrafo único - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. 
Artigo 30 - As infrações de que trata o artigo anterior serão punidas com as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa de 10 a 10.000 vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP; 
III - interdição temporária ou definitiva; 
IV - embargo; 
V - demolição; 
VI - suspensão de financiamento e benefícios fiscais; e 
VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 
§ 1º - A penalidade de multa será imposta observados os seguintes limites: 
1. de 10 a 1.000 vezes o valor da UFESP, nas infrações leves; 
2. de 1.001 a 5.000 vezes o mesmo valor, nas infrações graves; e 
3.  de 5.000 a 10.000 vezes o mesmo valor, nas infrações gravíssimas. 
§ 2º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP à data de seu efetivo pagamento. 
§ 3º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar - se -á, para os efeitos desta lei, o mesmo índice que a substituir. 
§ 4º - Nos casos de reincidência, caracterizado pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro 
da anteriormente imposta, cumulativamente. 
§ 5º - Nos casos de infração continuada, a critério da autoridade competente, poderá ser imposta multa diária de 1 a 10.000 vezes o valor da UFESP. 
§ 6º - A penalidade de interdição definitiva ou temporária será imposta nos casos de perigo à saúde pública, podendo, também, ser aplicada, a critério 
da autoridade competente, nos casos de infração continuada e a partir da terceira reincidência. 
§ 7º - As penalidades de embargo e demolição serão impostas na hipótese de obras ou construções feitas sem licença ou com ela desconformes. 
§ 8º - A penalidade de recolhimento temporário ou definitivo será aplicada nos casos de perigo à saúde pública ou, a critério da autoridade pública, 
nos de infração continuada ou a partir da terceira reincidência. 
§ 9º - A penalidade de suspensão de financiamento e benefícios fiscais será imposta conforme dispõe o inciso V do artigo 8º desta lei. 
§10º - As penalidades estabelecidas nos incisos III e IV deste artigo poderão ser impostas cumulativamente com as previstas nos incisos I e II. 
Artigo 31 - As multas poderão ter sua exigibilidade suspensa quando o infrator, nos termos e condições aceitas e aprovadas pelas autoridades 
competentes, se obrigar a adoção de medidas específicas para fazer cessar e corrigir a degradação ambiental. 
§ 1º - Cumpridas todas as obrigações assumidas pelo infrator, a multa poderá ter redução de até 50% (cinqüenta por cento) de seu valor. 
§ 2º - O infrator não poderá beneficiar - se da redução da multa prevista neste artigo se deixar de cumprir, parcial ou totalmente, qualquer das 
medidas especificadas nos prazos estabelecidos e nos casos de reincidência. 
Artigo 32 - Independentemente da aplicação das penalidades referidas no artigo 30 e da existência de culpa, fica o poluidor obrigado a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. 
Artigo 33 - As entidades e órgãos do SEAQUA deverão encaminhar direta e imediatamente ao Ministério Público do Estado os elementos necessários 
para as providências de sua alçada em relação ao poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, a situação de perigo 
existente ou a estiver tornando mais grave, nos termos da legislação pertinente. 
Parágrafo único - A autoridade, funcionário ou servidor que deixar de cumprir a obrigação de que trata este artigo ou agir para impedir, dificultar ou 
retardar o seu cumprimento, incorrerá nas mesmas responsabilidades do poluidor, sem prejuízo das demais penalidades administrativas e penais. 
CAPÍTULO VI 
Do Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
SEÇÃO I 
Dos Objetivos e da Gestão do FEMA 
Artigo 34 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 35 - Vetado. 
§ 1º - Vetado. 
§ 2º - Vetado. 
§ 3º - Vetado. 
§ 4º - Vetado. 
§ 5º - Vetado. 
SEÇÃO II 
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Dos Recursos do FEMA e das Aplicações 
Artigo 36 - Vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado; 
V - vetado; 
VI - vetado; 
VII - vetado; 
VIII - vetado; e 
IX - vetado. 
Artigo 37 - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 38 - Vetado. 
CAPÍTULO VII 
Das Disposições Finais 
Artigo 39 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de sua publicação, bem como, no 
mesmo prazo, fixará o valor das multas previstas no artigo 30 desta lei. 
Artigo 40 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Das Disposições Transitórias 
Artigo 1º - Enquanto não for regulamentada a presente lei, continuará vigorando o valor das multas estabelecidas na legislação vigente para os casos 
da espécie. 
Artigo 2º - Vetado. 
Palácio dos Bandeirantes, 20 de março de 1997. 
MÁRIO COVAS 
Yoshiaki Nakano 
  Secretário da Fazenda 
Fábio José Feldman 
  Secretário  do Meio Ambiente 
Robson Marinho 
  Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
  Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa, aos 20 de março de 1997. 
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ANEXO III 
DECRETO Nº 51.453, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 

 
DECRETO Nº 51.453, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006 
Cria o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR e dá providências correlatas 

CLÁUDIO LEMBO, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando a necessidade de dotar o Estado de São Paulo de um sistema apto a conferir eficácia na gestão das florestas 

públicas e outras áreas naturais protegidas, em face da extrema importância da conservação da mata atlântica tida como patrimônio estadual e 
nacional, do cerrado e de outras formações vegetais naturais do Estado de São Paulo, bem como sua fauna associada; 

Considerando a relevância de se incrementar a pesquisa científica no Estado de São Paulo, especialmente aquela voltada ao 
conhecimento, manutenção e manejo da biodiversidade, "in situ" e "ex situ"; e 

Considerando que a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, entidade da 
administração indireta do Estado, tem por atribuição contribuir para a conservação, manejo e ampliação das florestas de produção e de conservação 
do Estado de São Paulo e que conta com o apoio científico e conhecimento gerado pelo Instituto Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica instituído o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, que será organizado de acordo com o disposto no 

presente decreto. 
Artigo 2º - O Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR é composto pelas unidades de conservação de proteção integral, pelas 

florestas estaduais, estações experimentais, hortos e viveiros florestais, e outras áreas naturais protegidas, que tenham sido ou venham a ser criados 
pelo Estado de São Paulo e estejam sob a administração do Instituto Florestal, da Secretaria do Meio Ambiente, e da Fundação para a Conservação 
e a Produção Florestal do Estado de São Paulo. 

Artigo 3º - O Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR será gerido pelos seguintes órgãos: 
I - órgão consultivo e deliberativo: Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, com as atribuições de acompanhar a 

implementação do sistema; 
II - órgão central: Secretaria do Meio Ambiente, com a finalidade de coordenar o sistema; 
III - órgãos executores: Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo e o Instituto Florestal, 

da Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 4º - Ao SIEFLOR caberá: 
I - observar os princípios, objetivos e instrumentos do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, 

Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, instituído pela Lei nº 9.509, de 20 de março de 
1997; 

II - observar os princípios, objetivos e instrumentos, e colaborar para a implementação, no Estado de São Paulo, da Agenda 
21, da Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB), da Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens 
Em Perigo de Extinção (CITES), recepcionada no Brasil pelo Decreto federal nº 3.607, de 21 de setembro de 2000, da Convenção sobre Zonas 
Úmidas de Importância Internacional (RAMSAR), recepcionada no Brasil pelo Decreto federal nº 1.905, de 16 de maio de 1996 e da Convenção 
Quadro sobre Mudanças Climáticas; 

III - implementar mecanismos que assegurem a proteção da biodiversidade "in situ" e "ex situ" no território estadual; 
IV - divulgar para a sociedade a importância das unidades do Sistema pelos serviços ambientais que prestam e como 

importantes parcelas representativas dos biomas estaduais e nacionais;  
V - inserir as unidades do Sistema, enquanto áreas especialmente protegidas, nos processos de ordenamento territorial, 

planejamento setorial e de desenvolvimento regional sustentável; 
VI - pesquisar e promover a utilização dos princípios e práticas de conservação no processo de desenvolvimento econômico e 

social, visando à sustentabilidade ambiental; 
VII - incentivar a representatividade dos diversos ecossistemas, por meio do estabelecimento de novas áreas naturais 

protegidas e do incremento territorial das existentes; 
VIII - elaborar estratégias de mediação de conflitos de uso dos recursos naturais e ocupação do solo, que beneficiem a 

manutenção e ampliação das áreas naturais protegidas existentes, com ênfase para a formação de corredores e mosaicos em áreas prioritárias para 
a conservação da biodiversidade; 

IX - pesquisar mecanismos e subsidiar ações para a proteção e recuperação de recursos hídricos, edáficos e paisagísticos; 
X - contribuir com a realização e aplicação de resultados de pesquisas científicas e tecnológicas em manejo florestal, gestão 

das unidades do sistema, proteção da biodiversidade e educação ambiental, por meio da promoção de cursos e palestras, da elaboração de 
publicações e material didático, e do intercâmbio entre instituições de pesquisa de âmbito nacional e internacional; 

XI - implementar programas de monitoramento e avaliação permanente das unidades do Sistema e do próprio SIEFLOR 
verificando as condições de manejo e eficácia da proteção conferida à biodiversidade dos ecossistemas do Estado de São Paulo; 

XII - promover a valorização da biodiversidade, do manejo sustentável bem como a recreação em contato com a natureza e o 
turismo ecológico; 

XIII - pesquisar, promover e estimular a produção de sementes e mudas de espécies vegetais e implementar viveiros e hortos 
florestais; 

XIV - pesquisar, promover e estimular manejo de produtos florestais não madeireiros e a recuperação de áreas naturais 
degradadas; 

XV - garantir a aplicação no SIEFLOR dos recursos provenientes das compensações ambientais havidas por força do artigo 36 
da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação, observando as diretrizes 
impostas pelo Decreto federal nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que o regulamentou; 

XVI - fortalecer o engajamento dos diferentes atores sociais nos processos de elaboração de políticas de biodiversidade e 
tomada de decisões sobre criação e gestão de áreas naturais protegidas; 

XVII - apoiar a implementação de mecanismos que assegurem a proteção da biodiversidade em áreas particulares; 
XVIII - apoiar a implementação de mecanismos que assegurem implantação e o manejo, em bases ecologicamente 

sustentáveis, de florestas plantadas em áreas privadas; 
XIX - colaborar para a implementação de Reservas da Biosfera, Sítios do Patrimônio Mundial e demais Áreas Protegidas 

Especiais no Estado de São Paulo; 
XX - estimular e apoiar a criação de Áreas Protegidas Privadas e Municipais. 
Artigo 5º - A Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo é órgão responsável pela 

implantação de florestas para fins conservacionistas, técnico-científicos e econômicos das áreas integrantes do SIEFLOR, relacionadas no Anexo I 
deste decreto e terá, nos termos da Lei nº 5.208, de 1º de julho de 1986, regulamentada pelo Decreto nº 25.952, de 29 de setembro de 1986, as 
seguintes atribuições: 

I - executar ações para a conservação, manutenção, proteção e fiscalização das áreas protegidas, pertencentes ou possuídas 
pelo patrimônio do Estado, relacionadas no Anexo I deste decreto, em articulação com a Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de 
fiscalização e licenciamento do Estado; 

II - buscar a representatividade dos diversos ecossistemas, por meio do estabelecimento de novas áreas naturais protegidas e 
novas áreas experimentais; 

III - investir em infra-estrutura e equipamentos nas áreas integrantes do SIEFLOR sob sua administração; 
IV - colaborar na avaliação e monitoramento da efetividade da gestão das áreas que compõe o SIEFLOR; 
V - propor mecanismos e instrumentos para remuneração de serviços ambientais prestados nas áreas do Sistema; 
VI - coordenar mecanismos de gestão compartilhada para o SIEFLOR; 
VII - garantir a aplicação dos recursos provenientes das compensações ambientais nas unidades de conservação do SIEFLOR, 

observadas as normas legais aplicáveis; 
VIII - articular com o Instituto Florestal, o desenvolvimento de pesquisa científica e as condições de execução do manejo nas 

áreas integrantes do SIEFLOR; 
IX - desenvolver e aplicar projetos de recuperação ambiental; 
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X - desenvolver e aplicar projetos de uso sustentável de recursos madeireiros e não madeireiros das áreas do SIEFLOR e seu 
entorno. 

Artigo 6° - O Instituto Florestal é o órgão gestor da pesquisa científica do SIEFLOR e terá como atribuições, além das previstas 
no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, as seguintes: 

I - a produção e a disseminação do conhecimento afeto à gestão das áreas integrantes do SIEFLOR, ao manejo florestal, à 
recuperação ambiental e à biodiversidade, considerando, entre outros, os seguintes temas: 

a) as funções e serviços ambientais dos remanescentes nativos do Estado de São Paulo; 
b) mudanças climáticas e suas conseqüências para a biodiversidade; 
c) indicadores de qualidade e sustentabilidade ambiental da biodiversidade; 
d) as relações entre produção e qualidade de água e meio biofísico nas áreas do Sistema; 
e) as relações entre a manutenção da qualidade do meio biofísico e os sistemas produtivos agro-silvo-pastoris; 
II - a gestão da pesquisa científica nas áreas do Sistema; 
III - o estabelecimento de base cartográfica georeferenciada como subsídio a estudos do meio biofísico. 
IV - a pesquisa para subsidiar ações de proteção e recuperação de recursos hídricos, edáficos e paisagísticos; 
V - a pesquisa sobre a produção de sementes e mudas de espécies vegetais; 
VI - a pesquisa sobre manejo de produtos florestais não madeireiros e a recuperação de áreas naturais degradadas. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009 
"Artigo 5º - A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo é o órgão responsável pelas 

áreas integrantes do SIEFLOR relacionadas no Anexo I deste decreto, e terá, além das atribuições previstas no Decreto nº 25.952, de 29 de setembro 
de 1986, as seguintes: 

I - executar ações para a conservação, manutenção, proteção e fiscalização das áreas protegidas, pertencentes ou possuídas 
pelo patrimônio do Estado, indicadas no Anexo I, em articulação com a Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de fiscalização e licenciamento 
do Estado; 

II - buscar a representatividade dos diversos ecossistemas, por meio do estabelecimento de novas áreas naturais protegidas; 
III - investir em infraestrutura e equipamentos nas áreas integrantes do SIEFLOR sob sua responsabilidade; 
IV - propor mecanismos e instrumentos para remuneração de serviços ambientais prestados nas áreas do SIEFLOR; 
V - garantir a aplicação dos recursos provenientes das compensações ambientais nas unidades de conservação sob sua 

responsabilidade, observadas as normas legais aplicáveis; 
VI - desenvolver e executar projetos de recuperação ambiental; 
VII - desenvolver e aplicar projetos de uso sustentável de recursos madeireiros e não madeireiros das áreas do SIEFLOR e seu 

entorno. 
Parágrafo único - A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo encaminhará à Secretaria 

do Meio Ambiente, para avaliação, relatórios semestrais dando conta das atividades e ações executadas. 
Artigo 6º - O Instituto Florestal é o órgão responsável pelas áreas integrantes do SIEFLOR relacionadas no Anexo II deste 

decreto, e terá, além das atribuições previstas no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, as seguintes: 
I - executar ações para a conservação, manutenção, proteção e fiscalização das áreas protegidas, pertencentes ou possuídas 

pelo patrimônio do Estado, indicadas no Anexo II, em articulação com a Procuradoria Geral do Estado e demais órgãos de fiscalização e 
licenciamento do Estado; 

II - a gestão da pesquisa, em conjunto com a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, 
nas áreas do SIEFLOR indicadas no Anexo I, bem como a gestão da pesquisa nas áreas sob sua responsabilidade, relacionadas no Anexo II; 

III - a produção e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico das áreas integrantes do SIEFLOR, considerando, 
entre outros, os seguintes temas: 

a) as funções e serviços ambientais dos remanescentes nativos do Estado de São Paulo; 
b) as mudanças climáticas e suas consequências para a biodiversidade; 
c) os indicadores de qualidade e sustentabilidade ambiental da biodiversidade; 
d) a sustentabilidade dos sistemas produtivos agro-silvo-pastoris; 
e) o manejo e o melhoramento genético das florestas de produção; 
f) o manejo das florestas naturais e demais formas de vegetação para a obtenção de produtos não madeireiros; 
g) a fauna silvestre; 
h) os ecossistemas costeiros e marinhos; 
IV - a pesquisa da produção de sementes e mudas de espécies florestais exóticas e nativas; 
V - a pesquisa de produtos florestais não madeireiros e madeireiros; 
VI - a pesquisa para subsidiar ações de proteção e recuperação de recursos hídricos, edáficos e paisagísticos."; (NR) 
Artigo 7º - O gerenciamento das áreas integrantes do SIEFLOR far-se-á por meio da: 
I - coordenação dos seus órgãos executores no processo de elaboração e implantação de planos de manejo participativos; 
II - implementação de estratégias que assegurem os processos de geração e manutenção da biodiversidade "in situ" no 

território estadual; 
III - identificação de conflitos de uso dos recursos naturais e ocupação nas áreas protegidas e áreas em seu entorno, 

contribuindo para possíveis soluções; 
IV - integração com ações e políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento regional sustentável. 
Artigo 8º - Os órgãos e entidades da Administração Pública deverão adotar no prazo de 90 (noventa) dias as providências 

necessárias para a implementação do quanto estabelecido no presente decreto, em especial, as seguintes: 
I - os contratos celebrados pelo Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, pelo Instituto Florestal, 

que tenham por objeto a aquisição de bens e a execução de serviços e obras necessários à gestão administrativa das áreas indicadas no artigo 1º 
deste decreto, continuarão sob a responsabilidade orçamentária e financeira do Estado, por intermédio do Fundo Especial de Despesa, até o seu 
integral cumprimento, devendo ser aditados a fim de que a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo passe a 
responder, no prazo indicado no "caput" deste artigo, pelo seu acompanhamento; 

II - deverão ser sub-rogados à Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo todos os direitos 
e obrigações previstos em contratos, convênios e outras avenças firmados com o Estado de São Paulo, por intermédio do Instituto Florestal, que 
contemplem a entrada de receita para ações de administração das áreas indicadas no Anexo I deste decreto, observado o prazo indicado no "caput" 
deste artigo; 

III - as receitas indicadas no inciso anterior, inclusive as de compensações ambientais decorrentes do artigo 36 da Lei federal 
nº 9.985, de 17 de julho de 2000, deverão ser transferidas em sua totalidade em rubricas específicas, quando da sub-rogação dos instrumentos 
respectivos, exceção feita àquelas destinadas a compor o Fundo Especial de Despesa do Instituto Florestal. 

Artigo 9º - A Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo e o Instituto Florestal deverão 
implementar o Plano de Produção Sustentada - PPS, aprovado pelo Conselho Técnico do Instituto Florestal e pelo CONSEMA, em 28 de janeiro de 
2004, Anexo II deste decreto. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009 
"Artigo 9º - O Instituto Florestal executará o Plano de Produção Sustentada - PPS, nas unidades relacionadas no  Anexo III 

deste decreto, com vista à obtenção de resultados científicos e tecnológicos e de resíduos de pesquisa consistentes em produtos e subprodutos 
florestais. 

§ 1º - A contratação, execução e acompanhamento dos plantios serão de responsabilidade do Instituto Florestal.  
§ 2º - A comercialização, o acompanhamento contratual e o recolhimento da receita financeira dos produtos e subprodutos 

florestais a que se refere o "caput" deste artigo ficarão a cargo da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo.". 
(NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009 
"Artigo 9ºA - A Secretaria do Meio Ambiente e a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo 

adotarão as providências pertinentes para: 
I - promover o afastamento de seus servidores, observada a legislação regedora da espécie, quando a medida se mostrar 

necessária ao desempenho das respectivas atribuições; 
II - formalizar a utilização de bens móveis, inclusive veículos, empregados no desempenho das respectivas atribuições, 
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lavrando, quando for o caso, o competente termo de permissão de uso.". 
Artigo 10 - Caberá ao Secretário de Meio Ambiente, mediante resolução, editar medidas complementares necessárias à 

aplicação do presente decreto. 
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 29 de dezembro de 2006 
CLÁUDIO LEMBO 

ANEXO I 
a que se refere o artigo 5º do 

Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 
1. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ANGATUBA 
2. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ASSIS 
3. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL  
4. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU 
5. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CAETETUS 
6. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CHAUÁS 
7. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE IBICATU 
8. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITABERÁ 
9. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPETI 
10. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPEVA 
11. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA 
12. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JATAÍ 
13. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS 
14. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS BANHADOS DE IGUAPE 
15. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MOGI-GUAÇU 
16. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PARANAPANEMA 
17. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PAULO DE FARIA 
18. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE RIBEIRÃO PRETO 
19. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA BARBARA 
20. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA MARIA 
21. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SÃO CARLOS 
22. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE VALINHOS 
23. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE XITUÉ 
24. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARARAQUARA 
25. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BAURU 
26. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BENTO QUIRINO 
27. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BURI 
28. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE CASA BRANCA 
29. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPETININGA 
30. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPEVA 
31. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITARARÉ 
32. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITIRAPINA 
33. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE JAÚ 
34. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE LUIZ ANTÔNIO 
35. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MARÍLIA 
36. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI-GUAÇU 
37. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI-MIRIM 
38. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PARAGUAÇU PAULISTA 
39. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO 
40. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
41. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SÃO SIMÃO 
42. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE TUPI 
43. FLORESTA ESTADUAL DE ANGATUBA 
44. FLORESTA ESTADUAL DE ASSIS 
45. FLORESTA ESTADUAL DE AVARÉ 
46. FLORESTA ESTADUAL DE BATATAIS 
47. FLORESTA ESTADUAL DE BEBEDOURO 
48. FLORESTA ESTADUAL DE BOTUCATU 
49. FLORESTA ESTADUAL DE CAJURU 
50. FLORESTA ESTADUAL DE EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE 
51. FLORESTA ESTADUAL DE MANDURI 
52. FLORESTA ESTADUAL DE PARANAPANEMA 
53. FLORESTA ESTADUAL DE PEDERNEIRAS 
54. FLORESTA ESTADUAL DE PIRAJU 
55. FLORESTA ESTADUAL DE SANTA BÁRBARA DO RIO PARDO 
56. HORTO FLORESTAL ANDRADE E SILVA 
57. HORTO FLORESTAL CESÁRIO 
58. HORTO FLORESTAL OLIVEIRA COUTINHO 
59. HORTO FLORESTAL DE PALMITAL 
60. HORTO FLORESTAL SANTA ERNESTINA 
61. HORTO FLORESTAL SUSSUI 
62. PARQUE ESTADUAL DO A.R.A. 
63. PARQUE ESTADUAL DO AGUAPEÍ 
64. PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN 
65. PARQUE ESTADUAL CAMPINA DO ENCANTADO 
66. PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO 
67. PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA 
68. PARQUE ESTADUAL DE CARLOS BOTELHO 
69. PARQUE ESTADUAL DE FURNAS DO BOM JESUS 
70. PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA 
71. PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO 
72. PARQUE ESTADUAL DA ILHA BELA 
73. PARQUE ESTADUAL INTERVALES 
74. PARQUE ESTADUAL DO JACUPIRANGA 
75. PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ 
76. PARQUE ESTADUAL DO JUQUERY 
77. PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ 
78. PARQUE ESTADUAL DOS MANANCIAIS DE CAMPOS DO JORDÃO 
79. PARQUE ESTADUAL MARINHO DA LAJE DE SANTOS 
80. PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO 
81. PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA 
82. PARQUE ESTADUAL DO RIO DO PEIXE 
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83. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR 
84. PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA 
85. PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA 
86. PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ 
87. PARQUE ECOLÓGICO DO GUARAPIRANGA 
88. PARQUE ECOLÓGICO DA VÁRZEA DO EMBU-GUAÇU 
89. RESERVA ESTADUAL DE ÁGUAS DA PRATA 
90. RESERVA ESTADUAL DA LAGOA SÃO PAULO 
91. VIVEIRO FLORESTAL DE PINDAMONHANGABA 
92. VIVEIRO FLORESTAL DE TAUBATÉ 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 
"93. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO 
94. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA 
95. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR 
96. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJATI 
97. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO 
98. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ - BOTUCATU - TEJUPÁ 
99. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HARAS SÃO BERNARDO 
100. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IBITINGA 
101. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA 
102. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 
103. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ 
104. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DO IGUATEMI 
105. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE SÃO BENTO 
106. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO 
107. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA - JUQUERI-MIRIM 
108. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO DO TURVO 
109. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA 
110. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA 
111. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA 
112. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PARDINHO E RIO VERMELHO 
113. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER 
114. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ MIRIM 
115. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR 
116. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SILVEIRAS 
117. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL O SISTEMA CANTAREIRA 
118. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TIETÊ 
119. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ". 

ANEXO II 
a que se refere o artigo 9º do 

Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006 
PLANO DE PRODUÇÃO SUSTENTADA 

O Plano de Produção Sustentada (PPS) é um plano de manejo florestal sustentado que alcança estações experimentais e 
florestas estaduais administradas pelo Instituto Florestal da Secretaria do Meio Ambiente, que somam aproximadamente 27.000ha de áreas com 
plantios homogêneos de espécies madeireiras, a exemplo do Pinus e Eucalyptus. 

Estas áreas constituem importante lócus de pesquisa genética, de pesquisa em manejo florestal e de recursos econômicos, 
representando, fundamentalmente, a sustentabilidade de todo o Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, notadamente o suporte das unidades de 
conservação de proteção integral do Estado. 

Em 2003, o Instituto Florestal propôs a execução do Plano de Produção Sustentada (PPS), que abrange, além do manejo 
florestal o aproveitamento de bens inservíveis nestas estações experimentais e florestas estaduais. Sua implementação foi iniciada a partir do ano 
agrícola 2004/2005, obtendo sucesso de imediato. Este Plano, de caráter técnico-científico garantiu o próprio reinvestimento em florestas, com plantio 
em módulos anuais próximos dos 1.000ha, previstos para ciclos de 25 (vinte e cinco) anos (2004/2005). 

A continua implementação do Plano de Produção Sustentada (PPS), essencial para a eficácia e eficiência do SIEFOR é 
aplicado nas seguintes unidades: 

UNIDADES ENVOLVIDAS 
UNIDADES ÁREA PLANTADA EM HECTARES 

F.E. de Assis 1.909,63 
E.E. de Marília 152,89 
E.E. de Paraguaçu Paulista 2.347,93 
F.E. de Avaré 503,20 
F.E. de Paranapanema 1.423,08 
E.E. de Bauru 21,52 
E.E. de Jaú 50,60 
F.E. de Pederneiras 1.459,23 
E.E. de Bento Quirino 200,00 
E.E. de Luiz Antonio 1.251,59 
E.E. de São José do Rio Preto 13,57 
E.E. de São Simão 1.350,32 
F.E. de Batatais 1.086,15 
F.E. de Bebedouro 63,70 
F.E. de Cajuru 1.505,03 
E.E. de Buri 400,00 
E.E. de Itapetininga 3.127,83 
F.E. de Angatuba 796,95 
E.E. de Itapeva 1.026,89 
E.E. de Itararé 1.310,41 
F.E. de Manduri 793,69 
F.E. de Piraju 509,90 
F.E. de Águas de Santa Bárbara 1.000,00 
E.E. de Casa Branca 341,90 
E.E. de Mogi Guaçu 2.481,17 
E.E. de Mogi Mirim 67,82 
E.E. de Araraquara 83,53 
E.E. de Itarapina 2.029,68 
E.E. de Tupi 116,31 
TOTAL DA ÁREA PLANTADA 27.424,52 

MODULAÇÃO = 27.424,52/25 = 1.096,98ha/ano 
MÉDIA DO MÓDULO = 1.000,00ha/ano 
E.E. = Estação Experimental 
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F.E. = Floresta Estadual 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009 

ANEXO I 
a que se refere o artigo 5º do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março 

de 2009 
1. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BANANAL 
2. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO BARREIRO RICO 
3. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE BAURU 
4. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CAETETUS 
5. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE CHAUÁS  
6. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE IBICATU 
7. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPETI 
8. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JURÉIA-ITATINS 
9. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE JATAÍ  
10. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PAULO DE FARIA 
11. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE RIBEIRÃO PRETO 
12. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SÃO CARLOS 
13. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE VALINHOS 
14. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE XITUÉ 
15. PARQUE ESTADUAL DO A.R.A. 
16. PARQUE ESTADUAL DO AGUAPEÍ 
17. PARQUE ESTADUAL CAMPINA DO ENCANTADO  
18. PARQUE ESTADUAL DE CAMPOS DO JORDÃO  
19. PARQUE ESTADUAL DA CANTAREIRA  
20. PARQUE ESTADUAL DE CARLOS BOTELHO  
21. PARQUE ESTADUAL DE FURNAS DO BOM JESUS 
22. PARQUE ESTADUAL DA ILHA ANCHIETA  
23. PARQUE ESTADUAL DA ILHA DO CARDOSO  
24. PARQUE ESTADUAL DA ILHABELA  
25. PARQUE ESTADUAL INTERVALES  
26. PARQUE ESTADUAL DO ITINGUÇU  
27. PARQUE ESTADUAL CAVERNA DO DIABO  
28. PARQUE ESTADUAL DO JARAGUÁ  
29. PARQUE ESTADUAL DO JUQUERY  
30. PARQUE ESTADUAL DO JURUPARÁ  
31. PARQUE ESTADUAL DOS MANANCIAIS DE CAMPOS DO JORDÃO  
32. PARQUE ESTADUAL MARINHO DA LAJE DE SANTOS  
33. PARQUE ESTADUAL DO MORRO DO DIABO  
34. PARQUE ESTADUAL DE PORTO FERREIRA  
35. PARQUE ESTADUAL DO PRELADO  
36. PARQUE ESTADUAL DO RIO DO PEIXE  
37. PARQUE ESTADUAL DA SERRA DO MAR  
38. PARQUE ESTADUAL TURÍSTICO DO ALTO RIBEIRA  
39. PARQUE ESTADUAL DE VASSUNUNGA  
40. PARQUE ESTADUAL XIXOVÁ-JAPUÍ  
41. PARQUE ECOLÓGICO DO GUARAPIRANGA  
42. PARQUE ECOLÓGICO DA VÁRZEA DO EMBU-GUAÇU  
43. REFÚGIO ESTADUAL DE VIDA SILVESTRE DA ILHA DO ABRIGO OU GUARAÚ E GUARARITAMA  
44. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO BARRA DO ÚNA  
45. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO DESPRAIADO  
46. RESERVA ESTADUAL DE ÁGUAS DA PRATA 
47. ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITABERÁ  
48. PARQUE ESTADUAL LAGAMAR DE CANANÉIA  
49. PARQUE ESTADUAL DO RIO DO TURVO  
50. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL BARREIRO-ANHEMAS  
51. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL QUILOMBOS BARRA DO TURVO  
52. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS PINHEIRINHOS  
53. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE LAVRAS  
54. RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL ITAPANHAPIMA  
55. RESEX DA ILHA DO TUMBA  
56. RESEX TAQUARI  
57. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO BANHADO 
58. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CABREÚVA 
59. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJAMAR 
60. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAJATI 
61. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CAMPOS DO JORDÃO 
62. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL CORUMBATAÍ, BOTUCATU E TEJUPÁ 
63. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL HARAS SÃO BERNARDO 
64. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL IBITINGA 
65. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ILHA COMPRIDA 
66. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ITUPARARANGA 
67. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL JUNDIAÍ 
68. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MATA DO IGUATEMI 
69. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MORRO DE SÃO BENTO 
70. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PARQUE E FAZENDA DO CARMO 
71. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL PIRACICABA E JUQUERI-MIRIM 
72. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO PLANALTO DO TURVO 
73. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS QUILOMBOS DO MÉDIO RIBEIRA 
74. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL REPRESA BAIRRO DA USINA 
75. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL RIO BATALHA 
76. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO PARDINHO E DO RIO VERMELHO 
77. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SÃO FRANCISCO XAVIER 
78. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SAPUCAÍ-MIRIM 
79. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO MAR 
80. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SILVEIRAS 
81. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SISTEMA CANTEREIRA 
82. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL TIETÊ 
83. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL VÁRZEA DO RIO TIETÊ 
84. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL NORTE 
85. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL CENTRO 
86. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL MARINHA DO LITORAL SUL 
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87. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DE SÃO SEBASTIÃO 
88. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO DO GUARÁ 
89. FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE 

ANEXO II 
a que se refere o artigo 6º do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março 

de 2009 
1. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITAPEVA  
2. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ITIRAPINA 
3. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE LUIZ ANTONIO 
4. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MOGI-GUAÇU 
5. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SÃO SIMÃO E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE SANTA MARIA 
6. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ARARAQUARA  
7. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BAURU  
8. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BENTO QUIRINO  
9. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE BURI  
10. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE CASA BRANCA  
11. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITAPETININGA  
12. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE ITARARÉ  
13. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE JAÚ  
14. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MARÍLIA  
15. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE MOGI-MIRIM  
16. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE PARAGUAÇU PAULISTA 
17. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SANTA RITA DO PASSA QUATRO  
18. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
19. ESTAÇÃO EXPERIMENTAL DE TUPI  
20. FLORESTA ESTADUAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE PARANAPANEMA 
21. FLORESTA ESTADUAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 
22. FLORESTA ESTADUAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ANGATUBA 
23. FLORESTA ESTADUAL E ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE ASSIS 
24. FLORESTA ESTADUAL DE AVARÉ  
25. FLORESTA ESTADUAL DE BATATAIS  
26. FLORESTA ESTADUAL DE BEBEDOURO  
27. FLORESTA ESTADUAL DE CAJURU  
28. FLORESTA ESTADUAL DE MANDURI  
29. FLORESTA ESTADUAL DE PEDERNEIRAS  
30. FLORESTA ESTADUAL DE PIRAJU  
31. HORTO FLORESTAL ANDRADE E SILVA  
32. HORTO FLORESTAL DE CESÁRIO  
33. HORTO FLORESTAL DE OLIVEIRA COUTINHO  
34. HORTO FLORESTAL DE PALMITAL  
35. HORTO FLORESTAL DE SANTA ERNESTINA  
36. HORTO FLORESTAL DE SUSSUÍ  
37. PARQUE ESTADUAL ALBERTO LÖFGREN  
38. VIVEIRO FLORESTAL DE PINDAMONHANGABA  
39. VIVEIRO FLORESTAL DE TAUBATÉ  
40. FLORESTA ESTADUAL EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE 

ANEXO III 
a que se refere o artigo 9º do Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 54.079, de 4 de março 

de 2009 
UNIDADES ENVOLVIDAS - PLANO DE PRODUÇÃO SUSTENTADA 

UNIDADES ÁREA PLANTADA EM HECTARES 
F.E. de Assis 1.909,63 
E.E. de Marília 152,89 
E.E. de Paraguaçu Paulista 2.347,93 
F.E. de Avaré 503,20 
F.E. de Paranapanema 1.423,08 
E.E. de Bauru 21,52 
E.E. de Jaú 50,60 
F.E. de Pederneiras 1.459,23 
E.E. de Bento Quirino 200,00 
E.E. de Luis Antonio 1.251,59 
E.E. de São José do Rio Preto 13,57 
E.E. de São Simão 1.350,32 
F.E. de Batatais 1.086,15 
F.E. de Bebedouro 63,70 
F.E. de Cajuru 1.505,03 
E.E. de Buri 400,00 
E.E. de Itapetininga 3.127,83 
F.E. de Angatuba 796,95 
E.E. de Itapeva 1.026,89 
E.E. de Itararé 1.310,41 
F.E. de Manduri 793,69 
F.E. de Piraju 509,90 
F.E. de Águas de Santa Bárbara 1.000,00 
E.E. de Casa Branca 341,90 
E.E. de Mogi Guaçu 2.481,17 
E.E. de Mogi Mirim 67,82 
E.E. de Araraquara 83,53 
E.E. de Itirapina 2.029,68 
E.E. de Tupi 116,31 
TOTAL DA ÁREA PLANTADA 27.424,52 

MODULAÇÃO = 27.424,52/25 = 1.096,98ha/ano 
MÉDIA DO MÓDULO = 1.000,00ha/ano 
E.E. = Estação Experimental 
F.E. = Floresta Estadual 
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ANEXO IV 
LEI Nº 10.547, DE 2 DE MAIO DE 2000 

 
Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000 
(Projeto de lei nº 491/99, do deputado Arnaldo Jardim - PMDB) 
Define procedimentos, proibições, estabelece regras de execução e medidas de precaução a serem obedecidas quando do emprego do fogo em 
práticas agrícolas, pastoris e florestais, e dá outras providências correlatas. 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado decreta e eu promulgo, nos termos do artigo 28, § 8º, da Constituição do 
Estado, a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
Da Proibição do Emprego do Fogo 
Artigo 1º - É vedado o emprego do fogo: 
I – nas florestas e demais formas de vegetação; 
II – para queima pura e simples, assim entendida aquela não carbonizável, de: 
a) aparas de madeira e resíduos f lorestais produzidos por serrarias e madeireiras, como forma de descarte desses materiais; 
b) material lenhoso, quando seu aproveitamento for economicamente viável; 
III – numa faixa de: 
a) quinze metros dos limites das faixas de segurança das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica; 
b) cem metros ao redor da área de domínio de subestação de energia elétrica; 
c) vinte e cinco metros ao redor da área de domínio de estações de telecomunicações; 
d) cinqüenta metros a partir de aceiro, que deve ser preparado, mantido limpo e não cult ivado, de dez metros de largura ao redor 
das Unidades de Conservação; 
e) quinze metros de cada lado de rodovias estaduais e federais e de ferrovias medidos a partir da faixa de domínio; 
IV – no limite da linha que simultaneamente corresponda: 
a) à área definida pela circunferência de raio igual a seis mil metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico da 
pista de pouso e decolagem de aeródromos públicos; 
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial de aeródromo público, dela distanciando 
no mínimo dois mil metros, externamente, em qualquer de seus pontos. 
§ 1º - Quando se tratar de aeródromos públicos que operem somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar 
no período noturno compreendido entre o pôr e o nascer do sol, será observado apenas o limite de que trata a alínea “b” do 
inciso IV. 
(*) Dispositivos alterados pelo art. 14 da Lei nº 11.241, de 29/9/2002 
IV - no limite da linha que simultaneamente corresponda: 
a) à área definida pela circunferência de raio igual a 6.000 (seis mil) metros, tendo como ponto de referência o centro geométrico da pista de pouso e 
decolagem do aeroporto público; 
b) à área cuja linha perimetral é definida a partir da linha que delimita a área patrimonial do aeroporto público, dela distanciando no mínimo 2.000 
(dois mil) metros, externamente, em qualquer de seus pontos. 
§ 1º - Quando se tratar de aeroporto público que opere somente nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno 
compreendido entre o pôr do sol e o nascer do sol, será observado apenas o limite de que trata a alínea “b” do inciso IV. 
§ 2º - Quando se tratar de aeródromos privados, que operem apenas nas condições visuais diurnas (VFR) e a queima se realizar no período noturno, 
compreendido entre o pôr e o nascer do sol, o limite de que trata a alínea “b” do inciso IV será reduzido para mil metros. 
§ 3º - A partir de 9 de julho de 2003 fica proibido o uso do fogo mesmo sob a forma de queima controlada, para queima de 
vegetação ou queima de qualquer espécie, contida numa faixa de mil metros de aglomerado urbano de qualquer porte, delimitado 
a partir do seu centro urbanizado, ou de quinhentos metros a partir do seu perímetro urbano, se superior (NR). 
CAPÍTULO II 
Da Permissão do Emprego do Fogo 
Artigo 2º - Observadas as normas e condições estabelecidas por esta lei, é permitido o emprego do fogo em práticas agrícolas, 
pastoris ou florestais, mediante o que passa, a partir de agora, a ser qualif icado como Queima Controlada. 
Parágrafo único – Considera-se Queima Controlada o emprego do fogo como fator de produção e manejo em atividades agrícolas, 
pastoris ou florestais e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas com l imites físicos previamente definidos. 
Artigo 3º - O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia autorização, a ser obtida pelo interessado junto à 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na qualidade de órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA ou, 
dependendo da região do Estado, autorização prévia fornecida por órgão ou instituição oficialmente designado pela Secretaria do 
Meio Ambiente para, em seu nome, assumir a responsabilidade de atuar como órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente – 
SISNAMA. 
Artigo 4º - Previamente à operação de emprego do fogo, o interessado na obtenção de autorização para Queima Controlada 
deverá: 
I – definir as técnicas, os equipamentos e a mão-de-obra a serem utilizados; 
II – fazer o reconhecimento da área e avaliar o material a ser queimado; 
III – promover o enleiramento dos resíduos de vegetação, de forma a limitar a ação do fogo; 
IV – preparar aceiros de no mínimo três metros de largura, ampliando esta faixa quando as condições ambientais, topográficas,  
climáticas e o material combustível a determinarem; 
V – providenciar pessoal treinado para atuar no local da operação, com equipamentos apropriados ao redor da área, e evitar 
propagação do fogo fora dos limites estabelecidos; 
VI – comunicar formalmente aos confrontantes a intenção de realizar a Queima Controlada, com o esclarecimento de que, 
oportunamente, e com a antecedência necessária, a operação será confirmada com a indicação da data, hora e início e do local 
onde será realizada a queima; 
VII – prever a realização da queima em dia e horário apropriados, evitando-se os períodos de temperatura mais elevada e 
respeitando-se as condições dos ventos predominantes no momento da operação; 
VIII – providenciar o oportuno acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, com vistas à adoção de 
medidas adequadas de contenção do fogo na área definida para o emprego do fogo. 
§ 1º - O aceiro de que trata o inciso IV deste artigo deverá ter sua largura duplicada quando se destinar à proteção de áreas de 
florestas e de vegetação natural, de preservação permanente, de reserva legal, aquelas especialmente protegidas em ato do 
poder público federal, estadual ou municipal e de imóveis confrontantes pertencentes a terceiros. 
§ 2º - Os procedimentos de que tratam os incisos deste artigo devem ser adequados às peculiaridades de cada queima a se 
realizar, sendo imprescindíveis aqueles necessários à segurança da operação, sem prejuízo da adoção de outras medidas de 
caráter preventivo. 
Artigo 5º - Cumpridos os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior, o interessado no emprego de fogo deverá 
requerer, por meio da Comunicação de Queima Controlada, junto à Secretaria do Meio Ambiente ou junto ao órgão competente, 
por ela designado para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SISNAMA, a emissão de Autorização de Queima 
Controlada. 
§ 1º - O requerimento previsto neste artigo será acompanhado dos seguintes documentos: 
I – comprovante de propriedade ou de justa posse do imóvel, onde se realizará a Queima Controlada; 
II – cópia da autorização de desmatamente e/ou de ação de manejo florestal quando se tratar de atividade florestal e nos casos 
em que tal documentação se fizer legalmente exigida; 
III - Comunicação de Queima Controlada. 
§ 2º - Considera-se Comunicação de Queima Controlada o documento subscrito pelo interessado no emprego do fogo, mediante o 
qual ele dá ciência à Secretaria do Meio Ambiente ou ao órgão por ela determinado para desempenhar suas responsabilidades 
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como órgão do SISNAMA, de que cumpriu os requisitos e as exigências previstas no artigo anterior e requereu a Autorização de 
Queima Controlada. 
Artigo 6º - Protocolado o requerimento de Queima Controlada, a Secretaria do Meio Ambiente ou o órgão por ela determinado 
para desempenhar suas responsabilidades como órgão do SISNAMA, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, expedirá a 
autorização correspondente. 
§ 1º - Não expedida a autorização no prazo estipulado neste artigo, fica o requerente autorizado a realizar a queima, conforme 
comunicado, salvo se tratar de área sujeita à realização de vistoria prévia a que se refere o artigo seguinte. 
§ 2º - O protocolo do requerimento de Queima Controlada poderá ser apresentado de forma coletiva, pela unidade industrial 
compradora de matéria prima. 
Artigo 7º - A Autorização de Queima Controlada somente será emitida após a realização da vistoria prévia, obrigatória em áreas: 
I – que contenham restos de exploração florestal; 
II – limítrofes às sujeitas a regime especial de proteção, estabelecida em ato de poder público federal, estadual ou municipal. 
Parágrafo único – A vistoria prévia deverá ser dispensada em áreas cuja localização e características não atendam ao disposto 
neste artigo. 
Artigo 8º - A Autorização de Queima Controlada será emitida com finalidade específica e com prazo de validade suficiente à 
realização da operação de emprego do fogo, dela constando, expressamente, o compromisso formal do requerente, sob pena de 
incorrer em infração legal, de que comunicará aos confrontantes a área e a hora de realização da queima, nos termos em que foi 
autorizado. 
Artigo 9º - Poderá ser revalidada a Autorização de Queima Controlada concedida anteriormente para a mesma área, para os 
mesmos fins e para o mesmo interessado, ficando dispensada, por parte do interessado, nova apresentação dos documentos 
previstos nesta lei, salvo os comprovantes de comunicação aos confrontantes, de que trata o inciso VI do artigo 4º. 
Artigo 10 – Além de autorizar o emprego do fogo, a Autorização de Queima Controlada deverá conter orientações técnicas 
adicionais, relativas às peculiaridades locais, aos horários e dias com condições climáticas mais adequadas para a realização da 
operação, a serem obrigatoriamente observadas pelo interessado. 
Artigo 11 – O emprego do fogo poderá ser feito de forma solidária, assim entendida a operação realizada em conjunto por vários 
produtores, mediante mutirão ou outra modalidade de interação, abrangendo simultaneamente diversas propriedades familiares 
contíguas, desde que o somatório das áreas onde o fogo será empregado não exceda 500 (quinhentos) hectares. 
Parágrafo único – No caso de emprego do fogo de forma solidária, a Comunicação e a Autorização de Queima Controlada 
deverão contemplar todas as propriedades envolvidas. 
Artigo 12 – Para os fins do disposto nesta lei, a Secretaria do Meio Ambiente e o órgão por ela determinado para desempenhar 
suas responsabilidades como órgão do SISNAMA deverão dispor do trabalho de técnicos habil itados para avaliar as 
Comunicações de Queima Controlada, realizar vistorias e prestar orientação e assistência técnica aos interessados no emprego 
do fogo. 
Parágrafo único – Compete à Secretaria do Meio Ambiente e aos órgãos por ela determinados para desempenhar suas 
responsabilidades como órgão do SISNAMA promover a habil itação de técnicos para atuar junto a prefeituras municipais e 
demais entidades ou organismos públicos ou privados a fim de possibili tar o fiel cumprimento desta lei. 
CAPÍTULO III 
Do Ordenamento e da Suspensão Temporária do Emprego do Fogo 
Artigo 13 – Na alteração das condições ambientais e meteorológicas locais, de modo a transformar a Queima Controlada do local, 
a Secretaria do Meio Ambiente e os órgãos por ela determinados para desempenhar suas responsabilidades como órgão do 
SISNAMA, deverão sistemática e regularmente, monitorar a qualidade do ar em todas as regiões do Estado e, para controlar os 
níveis de fumaça produzidos e o nível de concentração de substâncias poluentes na atmosfera, poderão estabelecer 
escalonamento regional do processo de Queima Controlada, com base nas condições atmosféricas e na demanda de 
Autorizações de Queima Controlada. 
Artigo 14 – A Secretaria do Meio Ambiente poderá determinar a suspensão da Queima Controlada da região ou Município, 
quando: 
I – constatados risco de vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; 
II – a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, constatados por equipamentos e meios adequados, 
oficialmente reconhecidos e adotados como parâmetros de qualidade do ar no Estado; 
III – os níveis de fumaça, originados de Queima Controlada, atingirem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e 
colocando em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias e de outros meios de transporte. 
Artigo 15 – A Autorização de Queima Controlada será suspensa ou cancelada pela autoridade ambiental nos seguintes casos: 
I – de risco de vida ou danos ao meio ambiente por alteração das condições ambientais e/ou meteorológicas nos locais que 
receberam autorização para a Queima Controlada; 
II – de interesse e segurança pública; 
III – de descumprimento das normas vigentes. 
CAPÍTULO IV 
Da Redução Gradativa do Emprego do Fogo como Método Despalhador do Corte de Cana-de-Açúcar 
Artigo 16 – O emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar em áreas passíveis de 
mecanização da colheita, será eliminado de forma gradativa, não podendo a redução ser inferior a um quarto da área mecanizá-
vel de cada unidade agro-industrial ou propriedade não vinculada à unidade agro-industrial, a cada período de 5 (cinco) anos, 
contados da vigência desta lei. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, considera-se mecanizável a área na qual está situada a lavoura de cana-de-açúcar, cuja 
declividade seja inferior a 12% (doze por cento).  
§ 2º - O conceito de que trata o parágrafo anterior deverá ser revisto periodicamente para adequar-se à evolução tecnológica na 
colheita de cana-de-açúcar, oportunidade em que serão ponderados os efeitos sócio-econômicos decorrentes da incorporação de 
novas áreas ao processo de colheita mecanizada.  
§ 3º - Uma vez estabelecido um novo conceito de área mecanizável, com declividade não inferior ou maior de 12% (doze por 
cento), as novas áreas incorporadas ao conceito de áreas passíveis de mecanização de colheita, nos termos do parágrafo ante-
rior, terão a redução gradativa do emprego do fogo como método despalhador e facilitador do corte de cana-de-açúcar, conforme 
o “caput” deste artigo, contada a partir da publicação de regulamento, definindo o novo conceito de área mecanizável. 
§ 4º - As lavouras de até 150 (cento e cinqüenta) hectares, fundadas em cada propriedade, não estarão sujeitas à redução 
gradativa do emprego do fogo de que trata este artigo. 
Artigo 17 – A cada 5 (cinco) anos, contados da data de entrada em vigor desta lei, deverá ser realizada, pelos órgãos estaduais 
competentes, avaliação das conseqüências sócio-econômicas decorrentes da aplicação das determinações do artigo 16 desta lei, 
para promover os ajustes que se f izerem necessários nas medidas impostas. 
CAPÍTULO V 
Das Disposições Finais 
Artigo 18 – Fica criado, no âmbito estadual, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 
Parágrafo único – O Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais será coordenado pela Secretaria do Meio 
Ambiente e terá por finalidade o desenvolvimento de programas integrados pelos diversos níveis de governo, destinados a 
ordenar, monitorar, prevenir e combater incêndios florestais, cabendo-lhe, ainda, desenvolver e difundir técnicas de manejo 
controlado do fogo, capacitar recursos humanos para difusão das respectivas técnicas e para conscientizar a população sobre os 
riscos do emprego inadequado do fogo. 
Artigo 19 – A Secretaria do Meio Ambiente deverá exercer, de forma sistemática e permanente, o monitoramento do emprego do 
fogo e adotar medidas e procedimentos capazes de imprimir eficiência à prática da Queima Controlada e ao Sistema Estadual de 
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais.  
Artigo 20 – Para os efeitos desta lei, entende-se como incêndio florestal o fogo não controlado em floresta ou qualquer outra 
forma de vegetação. 
Artigo 21 – Ocorrendo incêndio nas florestas e demais formas de vegetação, será permitido o seu combate com o emprego da 
técnica do contrafogo. 
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Artigo 22 – Mediante a celebração de convênios com os demais órgãos da administração direta e indireta e entidades privadas, 
nos âmbitos federal, estadual e municipal, a Secretaria do Meio Ambiente deverá articular-se com as entidades competentes pela 
administração e fiscalização das rodovias federais, estaduais e municipais, no sentido de que, ao longo das respectivas faixas de 
domínio, aceiros sejam abertos e mantidos limpos, estando sob a responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente a definição 
prévia dos órgãos e/ou empresas encarregados do cumprimento regular dessa tarefa. 
Artigo 23 – A partir de 9 de julho de 2002, serão constituídos comitês municipais, com caráter consultivo, que contarão com a 
participação de representantes do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, do Sindicato dos Trabalhadores na Área de Alimentos, do 
Sindicato Rural Patronal da Administração Municipal, do Escritório Regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, da 
Secretaria do Meio Ambiente e da Câmara do Setor Sucroalcooleiro, com a finalidade de estudar os aspectos econômicos, 
ambientais e tecnológicos, com vistas à eliminação das queimadas. 
Parágrafo único – A convocação para as reuniões, bem como a execução das suas conclusões serão de responsabilidade da 
Secretaria do Meio Ambiente, na qualidade de órgão do SISNAMA. 
Artigo 24 – O descumprimento do disposto nesta lei e das exigências e condições instituídas em razão da aplicação de suas 
normas sujeita o infrator, além das penalidades já previstas na legislação federal, estadual e municipal em vigor, ao pagamento 
de multa de 30 (trinta) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (UFESP) por hectare de área queimada e recomposição de sua 
vegetação, de acordo com parâmetros ambientais definidos pela Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 25 – Esta lei será regulamentada no prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua vigência. 
Artigo 26 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à conta das dotações próprias do Orçamento. 
Artigo 27 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de maio de 2000. 
VANDERLEI MACRIS – Presidente 
Auro Augusto Caliman - Secretário Geral Parlamentar 
Publicada na Secretaria da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, aos 2 de maio de 2000. 
Regulamentada pelo Decreto nº 45.869, de 22/06/2001 
Vide Decreto nº 46.577, de 01/03/2002 
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ANEXO V 
DECRETO Nº 56.571, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 

 
DECRETO Nº 56.571, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2010 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, alusivos ao emprego do fogo em práticas agrícolas, pastoris 
e florestais, bem como ao Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, revoga o Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, e 
dá providências correlatas 

ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
CAPÍTULO I 
Disposições Preliminares 
Artigo 1º - Este decreto regulamenta dispositivos da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, especialmente sobre: 
I - os procedimentos referentes às hipóteses excepcionais de autorização de emprego do fogo em áreas com cobertura 

vegetal; 
II - a organização do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. 
Parágrafo único - O disposto neste decreto não se aplica à queima da palha da cana-de-açúcar. 
CAPÍTULO II 
Da Queima Controlada 
Artigo 2º - Admite-se o emprego do fogo em áreas com cobertura vegetal apenas na modalidade Queima Controlada, assim 

entendida como o uso do fogo como fator de produção e manejo agrícola, pastoril e florestal e para fins de pesquisa científica e tecnológica, em áreas 
com limites físicos previamente definidos. 

Parágrafo único - Em situações de incêndio florestal, poderá ser utilizada pelos órgãos competentes a técnica do contrafogo. 
Artigo 3º - O emprego do fogo mediante Queima Controlada depende de prévia autorização a ser obtida pelo interessado junto 

à CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. 
Artigo 4º - O interessado no emprego do fogo para os fins deste decreto, após o cumprimento de todos os requisitos e 

exigências constantes do artigo 4º da Lei nº 10.547, de 2 de maio de 2000, deverá requerer à CETESB, por meio de formulário denominado 
Comunicação de Queima Controlada, a autorização referida no artigo 3º deste decreto. 

Parágrafo único - O formulário mencionado no "caput" deste artigo deve ser instruído com: 
1. declaração de realização do preparo adequado da área a ser queimada, com a adoção dos procedimentos previstos na 

legislação; 
2. comprovante de propriedade, ou de justa posse, do imóvel onde se realizará a Queima Controlada; 
3. cópia da autorização para desmatamento ou para ações de manejo florestal, quando for o caso; 
4. descrição da área e do material a ser queimado, bem como mapa de localização georreferenciado em papel e em meio 

digital; 
5. previsão dos dias e horários para a realização da Queima Controlada; 
6. laudo agronômico, devidamente registrado mediante ART - Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA - 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, firmado por profissional habilitado, quando se tratar de Queima Controlada como medida 
fitossanitária; 

7. projeto de pesquisa, com fundamentação científica e indicação dos técnicos responsáveis por sua realização, na hipótese de 
emprego do fogo para fins de pesquisa científica e tecnológica; 

8. compromisso de acompanhamento de toda a operação de queima, até sua extinção, firmado por profissional habilitado; 
9. comprovante de realização de vistoria prévia quando se tratar de área: 
a) que contenha restos de exploração florestal; 
b) limítrofe a espaços territoriais especialmente protegidos (Constituição Federal, artigo 225, § 1º, III). 
Artigo 5º - A emissão, pela CETESB, da Autorização de Queima Controlada será efetivada no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de protocolização da Comunicação a que alude o artigo 4º deste decreto, ficando condicionada ao atendimento de todos os 
requisitos legais e regulamentares. 

Parágrafo único - A Autorização de Queima Controlada: 
1. será emitida com prazo de validade suficiente à realização da operação, dela constando, expressamente, os períodos 

previstos, que devem ter condições climáticas adequadas, e o compromisso formal do requerente de comunicar aos confrontantes a área, data e hora 
de realização da queima, nos termos em que autorizada; 

2. quando anteriormente emitida, poderá ser revalidada pela CETESB, para a mesma área, os mesmos fins e o mesmo 
interessado, ficando dispensada nova apresentação dos documentos indicados no artigo 4º deste decreto, salvo os comprovantes de comunicação 
aos confrontantes. 

Artigo 6º - O interessado no emprego do fogo nos termos deste decreto deverá adotar as providências necessárias para que o 
profissional referido no item 8 do parágrafo único do artigo 4º porte, durante toda a operação, a autorização emitida pela CETESB e cópia dos 
documentos listados nesse dispositivo. 

Artigo 7º - O emprego do fogo nos moldes determinados por este decreto poderá ser feito de forma solidária, assim entendida a 
operação realizada em conjunto por vários produtores, abrangendo simultaneamente diversas propriedades familiares contíguas, desde que o 
somatório das áreas não exceda 500 (quinhentos) hectares. 

Parágrafo único - Na hipótese de que trata o "caput" deste artigo, a Comunicação e a Autorização de Queima Controlada 
deverão contemplar todas as propriedades envolvidas. 

Artigo 8º - Com base nas condições atmosféricas e no volume da demanda de Autorização de Queima Controlada, a CETESB 
poderá estabelecer escalonamento regional para controle dos níveis de fumaça produzidos. 

Artigo 9º - A CETESB determinará a suspensão da Queima Controlada em determinada região ou Município quando: 
I - constatados riscos para a vida, danos ambientais ou condições meteorológicas desfavoráveis; 
II - a qualidade do ar atingir índices prejudiciais à saúde humana, observados os limites de saturação previstos em lei; 
III - os níveis de fumaça originados de queimadas ultrapassarem limites mínimos de visibilidade, comprometendo e colocando 

em risco as operações aeronáuticas, rodoviárias, fluviais e de outros meios de transporte. 
§ 1º - O Secretário do Meio Ambiente poderá fixar, mediante resolução, os critérios para a definição das hipóteses descritas no 

inciso I deste artigo. 
§ 2º - Para fins de aplicação do inciso III deste artigo, a CETESB se baseará nas informações e solicitações emanadas dos 

órgãos reguladores das atividades ali descritas. 
Artigo 10 - A CETESB suspenderá ou cancelará a Autorização de Queima Controlada nos seguintes casos: 
I - risco para a vida ou danos ao meio ambiente em decorrência de alteração das condições ambientais e/ou meteorológicas 

nos locais em que seria realizada a Queima Controlada; 
II - interesse e segurança públicos; 
III - descumprimento das normas vigentes. 
Parágrafo único - O Secretário do Meio Ambiente poderá fixar, mediante resolução, os critérios para a definição das hipóteses 

descritas no inciso I deste artigo. 
CAPÍTULO III 
Do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
Artigo 11 - O Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, a que alude o artigo 18 da Lei nº 10.547, de 2 

de maio de 2000, tem os seguintes objetivos: 
I - proteger áreas com cobertura vegetal contra incêndios; 
II - proteger os recursos naturais existentes nas áreas mencionadas no inciso I deste artigo; 
III - erradicar a prática do uso do fogo, respeitado o disposto neste decreto; 
IV - desenvolver alternativas ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e florestal; 
V - desenvolver técnicas seguras de uso do fogo, nas hipóteses legalmente admitidas. 
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Artigo 12 - Para atendimento de seus objetivos, o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais poderá: 
I - capacitar recursos humanos para difusão das respectivas técnicas e para a conscientização da população sobre os riscos 

do emprego inadequado do fogo; 
II - planejar as áreas prioritárias para fiscalização; 
III - formar brigadas regionais e municipais, institucionais ou voluntárias, para combate aos incêndios em áreas com cobertura 

vegetal; 
IV - estimular parcerias entre os setores público e privado, visando ao fomento e desenvolvimento das ações de sua 

competência, com ênfase às relativas à formação de brigadas. 
Artigo 13 - O Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais desenvolverá programas destinados a 

prevenir, controlar, fiscalizar e combater incêndios em áreas com cobertura vegetal, com a participação dos diversos níveis de governo e da 
comunidade local. 

Artigo 14 - São órgãos do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais: 
I - órgão coordenador: Secretaria do Meio Ambiente; 
II - órgãos centrais: Casa Militar, Secretaria da Segurança Pública e Secretaria do Meio Ambiente; 
III -  órgãos executores: 
a) Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA, 

Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA e Instituto Florestal,da Secretaria do Meio Ambiente; 
b) CETESB; 
c) Fundação para Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo;  
d) Polícia Militar Ambiental, Polícia Militar Rodoviária e Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 
e) Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, da Casa Militar; 
IV - órgãos seccionais: demais Secretarias de Estado que possam colaborar com as tarefas de prevenção, controle e combate 

aos incêndios em áreas com cobertura vegetal e no fomento de técnicas alternativas ao uso do fogo para o manejo agrícola, pastoril e florestal; 
V - órgãos locais: os Municípios, na qualidade de integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental - 

SEAQUA, por intermédio de seus órgãos e entidades, inclusive ambientais, que tenham competência para as tarefas de prevenção, controle, 
fiscalização e combate aos incêndios em áreas com cobertura vegetal. 

Parágrafo único - O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA poderá acompanhar a implementação do sistema de 
que trata este artigo.  

Artigo 15 - A atividade de coordenação a que alude o inciso I do artigo 14 deste decreto compreende a articulação da 
participação dos demais órgãos e entidades do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, por intermédio de secretaria 
operacional a ser implantada junto à CBRN. 

Parágrafo único - A secretaria a que se refere o "caput" deste artigo será apoiada pelos demais órgãos e entidades do 
SEAQUA, na forma a ser estabelecida em resolução do Secretário do Meio Ambiente. 

Artigo 16 - Compete aos órgãos centrais do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais: 
I - acompanhar e controlar as ações de prevenção, controle, fiscalização e combate aos focos de incêndio; 
II - sistematizar as informações sobre detecção de focos de incêndio; 
III - monitorar as condições climáticas regionais; 
IV - avaliar os resultados dos programas e ações empreendidos. 
Artigo 17 - No exercício da atribuição a que alude o inciso III do artigo 14 deste decreto, compete:  
I - à CEA e à Polícia Militar Ambiental, promover cursos, treinamentos e capacitações, objetivando a habilitação de técnicos 

dos Municípios para o exercício da prevenção primária aos crimes e infrações administrativas ambientais em decorrência do uso irregular do fogo; 
II - ao Corpo de Bombeiros, em articulação com os órgãos locais do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais, promover cursos, treinamentos e capacitações, objetivando a habilitação de técnicos para atuarem junto aos Municípios no tocante à 
prevenção e combate de incêndios. 

Artigo 18 - O planejamento dos trabalhos de prevenção, controle, fiscalização e combate de incêndios em áreas com cobertura 
vegetal, no âmbito do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, deverá priorizar áreas e situações de risco para o meio 
ambiente, a saúde humana e a segurança pública. 

§ 1º - São áreas prioritárias de atuação do sistema mencionado no "caput" deste artigo aquelas cobertas com vegetação nativa 
ou reflorestadas nas quais o uso do fogo é prática recorrente de manejo agrícola, pastoril e florestal. 

§ 2º - A definição das áreas prioritárias de atuação deve considerar: 
1. o Inventário Florestal do Estado; 
2. a localização de Unidades de Conservação ou florestas experimentais, bem assim demais áreas legalmente protegidas, 

como Áreas de Preservação Permanente e Reservas Legais; 
3. a localização das Áreas Prioritárias para Incremento da Conectividade Florestal, estudadas pelo Projeto Biota da Fundação 

de Amparo a Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
4. o Zoneamento do Setor Sucroalcooleiro; 
5. o Zoneamento do Litoral; 
6. o disposto em leis concernentes aos mananciais da Região Metropolitana de São Paulo; 
7. o traçado de rodovias, ferrovias, hidrovias e dutos; 
8. trabalhos científicos de reconhecida procedência e idoneidade. 
Artigo 19 - Os trabalhos de controle, fiscalização e monitoramento envolvendo emprego de fogo, no âmbito do Sistema 

Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, serão desenvolvidos pela CBRN e pela CETESB, em articulação com a Polícia Militar 
Ambiental, e deverão contar com o apoio dos órgãos locais dotados de poder de polícia administrativa ambiental. 

Artigo 20 - Os trabalhos de combate a incêndios em áreas com cobertura vegetal deverão ser desenvolvidos pela Polícia Militar 
Ambiental, pelo Corpo de Bombeiros e pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, em articulação, quando couber, com a Fundação para 
Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, o Instituto Florestal e os órgãos locais do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais. 

Artigo 21 - Os órgãos seccionais e locais a que aludem os incisos IV e V do artigo 14 deste decreto deverão, sempre que 
couber, participar das ações de prevenção e atendimento a emergências de combate aos focos de incêndio. 

Artigo 22 - Em caso de risco iminente decorrente de focos de incêndios, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ouvidos a 
Polícia Militar Ambiental, o Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente, proporá aos Prefeitos a decretação de situação de emergência ou 
de estado de calamidade pública. 

Artigo 23 - A cooperação entre o Estado de São Paulo, as entidades da administração indireta do Estado e os Municípios, 
visando a operacionalizar o Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, será formalizada por meio de convênio, observados os 
termos do Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, com suas alterações posteriores. 

Parágrafo único - Os convênios a serem firmados pelo Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Segurança Pública, 
com os Municípios para formação de unidades operacionais do Corpos de Bombeiros observarão, também, a Lei nº 684, de 30 de setembro de 1975, 
e o Decreto nº 22.171, de 8 de maio de 1984. 

CAPÍTULO IV  
Disposições Finais 
Artigo 24 - Durante o processo de licenciamento ambiental referente a empreendimentos potencialmente causadores de 

significativa degradação ambiental, que apresentem riscos de acidentes capazes de provocar incêndios em áreas com cobertura vegetal, a CETESB 
deverá impor exigências aptas a contribuir com os Municípios e as Unidades de Conservação para formação de brigadas de combate a incêndios e 
aquisição e manutenção de equipamentos necessários a essa finalidade. 

§ 1º - Nos processos de licenciamento ambiental descritos no "caput" deste artigo, deve ser incluída, como medida de 
mitigação, a obrigação do empreendedor de auxiliar, em casos de emergência, o combate de incêndios em áreas com cobertura vegetal mediante a 
integração de suas próprias brigadas às brigadas municipais. 

§ 2º - A secretaria operacional do Sistema Estadual de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais poderá propor ao 
Secretário do Meio Ambiente parâmetros a serem adotados nos processo de licenciamento a que alude o "caput" deste artigo. 

Artigo 25 - Na elaboração de contratos de concessão e nos processos de licenciamento ambiental estadual de rodovias, 
deverão os órgãos e entidades da Administração Pública estadual adotar providências visando a garantir a prevenção, sob responsabilidade de 
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empreendedores e concessionários, da ocorrência de fogo nas faixas de domínio do empreendimento. 
Artigo 26 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 36.551, de 15 de março de 

1993. 
Palácio dos Bandeirantes, 22 de dezembro de 2010 
ALBERTO GOLDMAN 
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ANEXO VI 
LEI Nº 13.798, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009 

 
LEI Nº 13.798, DE 9 DE NOVEMBRO DE 2009. 
Institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
SEÇÃO I 
DISPOSIÇÃO GERAL 
 
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC, contendo seus princípios, objetivos e instrumentos de aplicação. 
 
SEÇÃO II 
Da Política Estadual de Mudanças Climáticas e seus Princípios 
 
Artigo 2º - A PEMC tem por objetivo geral estabelecer o compromisso do Estado frente ao desafio das mudanças climáticas globais, dispor sobre as 
condições para as adaptações necessárias aos impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir ou estabilizar a 
concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera.  
 
Artigo 3º - A PEMC atenderá aos seguintes princípios fundamentais: 
 
I - da precaução, pelo qual a ausência de certeza científica não pode ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes para prevenir a 
degradação ambiental quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis à civilização humana; 
 
II - da prevenção, que consiste na adoção de medidas e políticas públicas capazes de mitigar impactos conhecidos no sistema climático da Terra; 
 
III - do poluidor-pagador, visto que o causador do impacto ambiental deve arcar com o custo decorrente do dano causado ao meio ambiente; 
 
IV - da participação da sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos, com amplo acesso à informação, bem como a mecanismos judiciais 
e administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos ambientais;  
 
V - do desenvolvimento sustentável, pelo qual a proteção ambiental é parte integrante do processo produtivo, de modo a assegurar qualidade de vida 
para todos os cidadãos e atender equitativamente as necessidades de gerações presentes e futuras; 
 
VI - das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, pelo qual os mais desenvolvidos, em um espírito de parceria pró-ativa para a conservação, 
proteção e restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre, devem tomar a iniciativa no combate à mudança global do clima e aos 
seus efeitos negativos, com urgência na ação efetiva; 
 
VII - da ação governamental, importante na manutenção do equilíbrio ecológico, considerado o meio ambiente como um patrimônio público a ser 
necessariamente protegido, tendo em vista sua fruição coletiva, com racionalidade na utilização do solo, do subsolo, da água e do ar, por meio do 
acompanhamento, pelo Estado, da qualidade ambiental, além do planejamento e da fiscalização do uso sustentável dos recursos naturais; 
 
VIII - da cooperação, nacional e internacional, entre Estados, entidades e cidadãos de boa-fé, com espírito de parceria para a realização dos 
princípios e objetivos maiores da Humanidade; 
 
IX - da ampla publicidade, para garantir absoluta transparência no fornecimento de informações públicas sobre os níveis de emissões contaminantes, 
a qualidade do meio ambiente e os riscos potenciais à saúde, bem como planos de mitigação e adaptação aos impactos climáticos;  
 
X - da educação ambiental, para capacitar a sociedade, desde a escola fundamental, a construir atitudes adequadas para o bem comum, incentivar o 
estudo, a pesquisa e a implantação de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 
 
SEÇÃO III 
Das Definições 
 
Artigo 4º - Para os fins previstos nesta lei, considerem-se as seguintes definições: 
 
I - adaptação: iniciativas ou medidas capazes de reduzir a vulnerabilidade de sistemas naturais e da sociedade aos efeitos reais ou esperados das 
mudanças climáticas; 
 
II - capacidade de adaptação: grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade climática e 
seus eventos extremos; 
  
III - aquecimento global: intensificação do efeito estufa natural da atmosfera terrestre, em decorrência de ações antrópicas, responsáveis por 
emissões e pelo aumento da concentração atmosférica de gases que contribuem para o aumento da temperatura média do planeta, provocando 
fenômenos climáticos adversos; 
 
IV - atmosfera: camada gasosa que envolve a Terra, contendo gases, nuvens, aerossóis e partículas; 
  
V - Avaliação Ambiental Estratégica: análise integrada dos impactos ambientais e socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, 
considerando-se a inter-relação e a somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o desenvolvimento 
sustentável em seus pilares ambiental, social e econômico; 
 
VI - bens e serviços ambientais: produtos e atividades, potencial ou efetivamente utilizados para medir, evitar, limitar, minimizar ou reparar danos à 
água, atmosfera, solo, biota e humanos, diminuir a poluição e o uso de recursos naturais; 
 
VII - biota: conjunto da flora e fauna, incluídos os microrganismos, característico de uma determinada região e considerado uma unidade do 
ecossistema; 
 
VIII - clima: descrição estatística em termos da média e da variabilidade das quantidades relevantes do sistema oceano-atmosfera, em períodos de 
tempo variados, de semanas a milhares de anos; 
 
IX - Comunicação Estadual: documento oficial do Governo sobre políticas e medidas abrangentes para a proteção do sistema climático global, tendo 
como núcleo o inventário de emissões antrópicas de gases de efeito estufa no território paulista, inclusive as fontes, sumidouros e reservatórios 
significativos; 
 
X - desenvolvimento sustentável: processo de geração de riquezas que atende às necessidades presentes, sem comprometer a possibilidade de as 
gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades, no qual a exploração de recursos, a política de investimentos, a orientação do 
desenvolvimento tecnológico e as mudanças institucionais encontram-se em harmonia, para elevação do potencial atual e futuro de satisfazer as 
necessidades e aspirações do ser humano; 
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XI - ecossistema: comunidade de seres vivos e ambiente onde esta se encontra, ambos tratados como um sistema funcional de relações interativas, 
com transferência e circulação de energia e matéria; 
  
XII - efeito estufa: propriedade física de gases (vapor d'água, dióxido de carbono e metano, entre outros) de absorver e reemitir radiação 
infravermelha, de que resulte aquecimento da superfície da baixa atmosfera, processo natural fundamental para manter a vida na Terra;  
  
XIII - efeitos negativos da mudança do clima: alterações no meio ambiente físico ou na biota, resultantes de mudanças climáticas que causem efeitos 
deletérios sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais, afetem sistemas produtivos de índole socioeconômica e 
declinem a saúde e o bem-estar humanos; 
  
XIV - emissões: liberação de substâncias gasosas na atmosfera, considerando-se uma área específica e um período determinado; 
 
XV - eventos extremos: fenômenos de natureza climática, de ocorrência rara, considerando-se o padrão de distribuição estatística de referência, 
calculado em um determinado lugar; 
  
XVI - externalidade: impacto, positivo ou negativo, sobre indivíduos ou setores não envolvidos numa determinada atividade econômica; 
  
XVII - fonte: qualquer processo ou atividade que libere gás de efeito estufa na atmosfera, incluindo aerossóis ou elementos precursores; 
  
XVIII - gases de efeito estufa: constituintes gasosos da atmosfera, naturais ou resultantes de processos antrópicos, capazes de absorver e reemitir a 
radiação solar infravermelha, especialmente o vapor d´água, o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso, além do hexafluoreto de enxofre, dos 
hidrofluorcarbonos e dos perfluorcarbonos; 
  
XIX - impactos climáticos potenciais: consequências das mudanças climáticas nos sistemas naturais e humanos, desconsiderada sua capacidade de 
adaptação;  
  
XX - impactos climáticos residuais: consequências das mudanças climáticas nos sistemas naturais ou humanos, consideradas as adaptações 
efetuadas; 
  
XXI - inventário: levantamento, em forma apropriada e contábil, das emissões de gases de efeito estufa, gerais e individuais, bem como dos impactos 
ambientais e outros aspectos relacionados às mudanças climáticas; 
  
XXII - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL: instrumento previsto no Protocolo de Quioto (artigo 12), relativo a ações de mitigação de 
emissões de gases de efeito estufa, com o propósito de auxiliar os países em desenvolvimento, não incluídos no Anexo I do Protocolo, a atingirem o 
desenvolvimento sustentável, bem como contribuir para o alcance dos objetivos da Convenção do Clima, prevista a geração de créditos por Reduções 
Certificadas de Emissões - RCEs, a serem utilizados pelos países desenvolvidos para cumprimento de suas metas no âmbito do referido acordo 
internacional; 
  
XXIII - microclima: estado físico da atmosfera muito próxima da superfície terrestre, região associada à existência de organismos vivos, como 
plantações e insetos, geralmente relacionada a um curto período de tempo; 
 
XXIV - mitigação: abrandamento dos efeitos de um determinado impacto externo sobre um sistema, aliado a precauções e atitudes para a eliminação 
dessa interferência, que significa, em termos de clima, a intervenção com objetivo de reduzir alguns fatores antropogênicos que contribuem para sua 
mudança, inclusive meios planejados para reduzir emissões de gases de efeito estufa, aumentar a remoção desses gases da atmosfera por meio do 
seu armazenamento em formações geológicas, solos, biomassa e no oceano, ou para alterar a radiação solar que atinge a Terra, por métodos de 
geoengenharia (gerenciamento direto do balanço energético do planeta); 
  
XXV - mudança climática: alteração no clima, direta ou indiretamente atribuída à atividade humana, que afete a composição da atmosfera e que se 
some àquela provocada pela variabilidade climática natural, observada ao longo de períodos comparáveis;  
  
XXVI - mudanças globais: modificações no meio ambiente global (alterações no clima, uso da terra, oceanos, águas continentais, composição química 
da atmosfera, ecossistemas, biomas etc.) que possam afetar a capacidade da Terra para suportar a vida; 
  
XXVII - população tradicional: aquela que vive em estreita relação com o ambiente natural, dependendo dos recursos naturais para a sua reprodução 
sociocultural, por meio de atividades de baixo impacto ambiental; 
  
XXVIII - previsão climática: descrição probabilística de um evento climático futuro, com base em observações de condições meteorológicas atuais e 
passadas, ou em modelos quantitativos de processos climáticos; 
  
XXIX - projeção climática: descrição do nível de resposta do sistema climático a cenários futuros de desenvolvimento socioeconômico, tecnológico e 
político, cujas forçantes radiativas possam advir de fontes naturais ou antrópicas;  
  
XXX - reservatório: componente ou componentes do sistema climático que armazenam um gás de efeito estufa ou um seu precursor; 
  
XXXI - resiliência: capacidade de um organismo ou sistema de recuperar-se ou adaptar-se com facilidade a mudanças ou impactos;  
  
XXXII - sequestro de carbono: processo de aumento da concentração de carbono em outro reservatório que não seja a atmosfera, inclusive práticas 
de remoção direta de gás carbônico da atmosfera, por meio de mudanças de uso da terra, recomposição florestal, reflorestamento e práticas de 
agricultura que aumentem a concentração de carbono no solo, a separação e remoção de carbono dos gases de combustão ou pelo processamento 
de combustíveis fósseis para produção de hidrogênio, além da estocagem por longos períodos em reservatórios subterrâneos vazios de petróleo e 
gás, carvão e aquíferos salinos; 
  
XXXIII - sistema climático: totalidade da atmosfera, criosfera, hidrosfera, biosfera, geosfera e suas interações, tanto naturais quanto por indução 
antrópica;  
  
XXXIV - sumidouro: lugar, atividade ou mecanismo que remova um gás de efeito estufa, um aerossol ou um precursor de um gás de efeito estufa da 
atmosfera; 
  
XXXV - sustentabilidade: capacidade de se manter indefinidamente um certo processo ou estado; 
 
XXXVI - tempo: condição específica da atmosfera em um local e dado momento, medido em termos de variáveis como vento, temperatura, umidade, 
pressão atmosférica, presença de nuvens e precipitação; 
 
XXXVII - variabilidade climática: variações do estado médio de processos climáticos em escalas temporal e espacial que ultrapassam eventos 
individuais; 
  
XXXVIII - vazamento: variação líquida mensurável de emissões antrópicas de gases de efeito estufa, que ocorrem fora das fronteiras de um 
determinado projeto e que a este são atribuídas; 
  
XXXIX - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade ou inabilidade de um sistema em se proteger dos efeitos adversos da mudança do clima, incluindo 
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variabilidade climática e eventos extremos, sendo função da magnitude e taxa da variação climática ao qual um sistema é exposto, bem como sua 
sensibilidade e capacidade de adaptação; 
  
XL - Zoneamento Ecológico-Econômico - ZEE: instrumento básico e referencial para o planejamento ambiental e a gestão do processo de 
desenvolvimento, capaz de identificar a potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento sustentável. 
  
SEÇÃO IV 
Dos Objetivos 
  
Artigo 5º - São objetivos específicos da PEMC: 
  
I - assegurar a compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático; 
  
II - fomentar projetos de redução de emissões, sequestro ou sumidouros de gases de efeito estufa, incluindo os do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo - MDL; 
  
III - estabelecer formas de transição produtiva que gerem mudanças de comportamento, no sentido de estimular a modificação ambientalmente 
positiva nos padrões de consumo, nas atividades econômicas, no transporte e no uso do solo urbano e rural, com foco na redução de emissões dos 
gases de efeito estufa e no aumento da absorção por sumidouros; 
  
IV - realizar ações para aumentar a parcela das fontes renováveis de energia na matriz energética, dentro e fora do Estado; 
  
V - implementar ações de prevenção e adaptação às alterações produzidas pelos impactos das mudanças climáticas, a fim de proteger principalmente 
os estratos mais vulneráveis da população; 
  
VI - promover a educação ambiental e a conscientização social sobre as mudanças climáticas globais, informar amplamente as observações desse 
fenômeno, os métodos de quantificação das emissões, inventários, cenários de emissões e impactos ambientais, identificação de vulnerabilidades, 
medidas de adaptação, ações de prevenção e opções para construir um modelo de desenvolvimento sustentável; 
  
VII - estimular a pesquisa e a disseminação do conhecimento científico e tecnológico para os temas relativos à proteção do sistema climático, tais 
como impactos, mitigação, vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias, práticas e comportamentos que reduzem a emissão de gases de efeito 
estufa; 
  
VIII - provocar a participação dos diversos segmentos da sociedade paulista na gestão integrada e compartilhada dos instrumentos desta lei; 
  
IX - definir, e efetivamente aplicar, indicadores e metas de desempenho ambiental nos setores produtivos da economia paulista; 
 
X - valorizar os ativos e reduzir os passivos ambientais no Estado; 
  
XI - preservar e ampliar os estoques de carbono existentes no Estado; 
  
XII - promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos mercados interno e externo; 
  
XIII - criar e ampliar o alcance de instrumentos econômicos, financeiros e fiscais, inclusive o uso do poder de compra do Estado, para os fins desta lei; 
 
XIV - realizar a Comunicação Estadual e a Avaliação Ambiental Estratégica, integrando-as e articulando-as com outras iniciativas em âmbitos 
nacional, estaduais e municipais; 
  
XV - promover um sistema de planejamento urbano sustentável de baixo impacto ambiental e energético, inclusive a identificação, estudo de 
suscetibilidade e proteção de áreas de vulnerabilidade indireta quanto à ocupação desordenada do território. 
 
SEÇÃO V 
Das Diretrizes 
  
Artigo 6º - São diretrizes da PEMC: 
 
I - elaborar, atualizar periodicamente e colocar à disposição pública inventários de emissões antrópicas, discriminadas por fontes, e das remoções por 
meio de sumidouros, dos gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, com emprego de metodologias comparáveis nacional e 
internacionalmente;  
  
II - formular, implementar, publicar e atualizar regularmente programas regionais que incluam medidas para mitigar a mudança do clima, enfrentar as 
emissões antrópicas por fontes e remoções por sumidouros de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, bem 
como medidas para permitir adaptação adequada à mudança do clima;  
  
III - promover e cooperar para o desenvolvimento, aplicação, difusão e transferência de tecnologias, práticas e processos que controlem, reduzam ou 
previnam as emissões antrópicas de gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal em todos os setores pertinentes, inclusive nos 
setores de energia, transportes, indústria, agropecuária, silvicultura e administração de resíduos;  
  
IV - promover a gestão sustentável, bem como promover e cooperar na conservação e fortalecimento, conforme o caso, de sumidouros e 
reservatórios de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal, inclusive a biomassa, as florestas e os oceanos, como 
também outros ecossistemas terrestres, costeiros e marinhos;  
  
V - cooperar nos preparativos para a prevenção e adaptação aos impactos da mudança do clima, desenvolver e elaborar planos adequados e 
integrados para a gestão de zonas costeiras, áreas metropolitanas, recursos hídricos e agricultura, bem como para a proteção e recuperação de 
regiões particularmente afetadas por secas e inundações;  
  
VI - considerar os fatores relacionados com a mudança do clima em políticas e medidas sociais, econômicas e ambientais, bem como empregar 
métodos adequados, a exemplo das avaliações de impactos, formulados e definidos nacionalmente, com vistas a minimizar os efeitos negativos da 
mudança do clima na economia, na saúde pública e na qualidade do meio ambiente;  
  
VII - promover e cooperar em pesquisas técnico-científicas, tecnológicas, socioeconômicas e outras, bem como em observações sistemáticas e no 
desenvolvimento de banco de dados relativos ao sistema climático; 
  
VIII - promover e cooperar no intercâmbio pleno, aberto e imediato de informações científicas, tecnológicas, socioeconômicas e jurídicas relativas ao 
sistema climático, à mudança do clima e às consequências econômicas e sociais de estratégias de resposta ao desafio das mudanças climáticas 
globais; 
 
IX - alocar recursos financeiros suficientes na educação, treinamento e conscientização pública em relação à mudança do clima, bem como estimular 
a ampla participação da sociedade civil nesse processo; 
  
X - mobilizar a Defesa Civil do Estado, em resposta a eventuais desastres naturais, como deslizamentos e inundações, ou para a proteção de áreas 
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de risco, como encostas e fundos de vale; 
  
XI - realizar e reportar, com total transparência, outras ações, projetos e iniciativas, mensuráveis e com cronogramas definidos. 
  
SEÇÃO VI 
Da Comunicação Estadual 
  
Artigo 7º - A Comunicação Estadual será realizada com periodicidade quinquenal, em conformidade com os métodos aprovados pelo Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, contendo o seguinte: 
  
I - inventário de emissões, discriminado por fontes de emissão e absorção por sumidouros de gases de efeito estufa, observada, preferencialmente, a 
seguinte estrutura de apresentação: 
  
a) um capítulo sobre "Energia", composto pelos setores: "Queima de combustíveis", contemplando os subsetores "Energético" (produção de energia 
secundária), "Indústrias de transformação e de construção" e "Transporte", além do subsetor "Outros", para os demais casos, e "Emissões fugitivas 
de combustíveis", contemplando os subsetores "Combustíveis sólidos", "Petróleo e gás natural" e "Outros"; 
  
b) um capítulo sobre "Processos industriais", composto pelos setores "Produtos minerais", "Indústria química", "Produção de metais", "Outras 
produções", "Produção de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre", "Consumo de halocarbonos e hexafluoreto de enxofre" e "Outros"; 
  
c) um capítulo sobre "Uso de solventes e outros produtos"; 
  
d) um capítulo sobre "Agropecuária", composto pelos setores "Fermentação entérica", "Tratamento de dejetos", "Cultivo de arroz", "Solos agrícolas", 
"Queimadas proibidas", "Queima de resíduos agrícolas" e "Outros"; 
  
e) um capítulo sobre "Resíduos", composto pelos setores "Resíduos sólidos", "Efluentes líquidos" e "Efluentes industriais"; 
  
II - mapa com avaliação de vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação aos impactos causados pela mudança do clima, integrado às 
ações da Defesa Civil;  
 
III - referência a planos de ação específicos para o enfrentamento do problema das mudanças climáticas globais, em termos de prevenção, mitigação 
e adaptação. 
  
SEÇÃO VII 
Da Avaliação Ambiental Estratégica 
  
Artigo 8º - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de desenvolvimento setorial deve ter periodicidade quinquenal e analisar de forma 
sistemática as consequências ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios das mudanças climáticas, dentre 
outros aspectos considerando: 
  
I - o Zoneamento Ecológico-Econômico, revisto a cada 10 (dez) anos, para disciplinar as atividades produtivas, a racional utilização de recursos 
naturais, o uso e a ocupação do solo paulista, como base para modelos locais de desenvolvimento sustentável; 
  
II - estratégias aplicáveis àquelas zonas e atividades de maior vulnerabilidade às mudanças climáticas, prováveis impactos e medidas de prevenção e 
adaptação; 
  
III - a definição, quando aplicável, de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa, setoriais ou tecnológicas; 
  
IV - os diversos aspectos de transporte sustentável; 
  
V - as peculiaridades locais, a relação entre os municípios, as iniciativas de âmbito metropolitano, os modelos regionais e a ação integrada entre os 
órgãos públicos; 
  
VI - políticas e medidas para realizar a mitigação de emissões de gases de efeito estufa e ampliação dos sumidouros de carbono; 
  
VII - medidas de prevenção e adaptação aos impactos das mudanças do clima; 
  
VIII - estratégias de redução das emissões e absorção por sumidouros induzidas em outras regiões pelas atividades econômicas paulistas, bem como 
a difusão, para outras regiões, das boas práticas verificadas no Estado de São Paulo; 
 
IX - a proposição de padrões ambientais de qualidade e outros indicadores de sustentabilidade que, com acompanhamento e periódica revisão, 
norteiem as políticas e ações correlatas a esta lei; 
  
X - planos de assistência aos municípios para inventário de emissões e sumidouros, ações de mitigação e adaptação aos eventos climáticos 
extremos. 
  
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente deverá coordenar a definição de indicadores ambientais que permitam avaliar os efeitos da 
aplicação desta lei e publicar os resultados de seu acompanhamento. 
  
SEÇÃO VIII 
Do Registro Público de Emissões 
  
Artigo 9º - O Estado criará e manterá o Registro Público de Emissões, com o objetivo de estabelecer critérios mensuráveis e o transparente 
acompanhamento do resultado de medidas de mitigação e absorção de gases de efeito estufa, bem como auxiliar os agentes privados e públicos na 
definição de estratégias para aumento de eficiência e produtividade. 
  
§ 1º - A participação no Registro Público de Emissões se dará de forma voluntária, observadas as seguintes etapas: 
  
1 - formalização da adesão, por meio da assinatura de um protocolo; 
  
2 - capacitação e treinamento para a certificação; 
  
3 - identificação das fontes de emissão de gases de efeito estufa; 
  
4 - reunião de informações e documentação para comprovar as emissões; 
  
5 - cálculo das emissões, conforme metodologia previamente aprovada e publicada pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, 
válida para o ano-calendário seguinte, harmonizada com os capítulos e setores da Comunicação Estadual, incluindo-se as emissões indiretas pelo 
uso de eletricidade, calor de processo e cogeração; 
  
6 - certificação das emissões declaradas, por terceira parte independente e credenciada, nos casos previstos; 
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7 - declaração das emissões realizadas no ano-calendário anterior. 
  
§ 2º - O Poder Público definirá, entre outros, os seguintes incentivos para a adesão ao Registro Público: 
  
1 - fomento para reduções de emissões de gases de efeito estufa; 
  
2 - ampliação do prazo de renovação de licenças ambientais; 
  
3 - priorização e menores taxas de juros em financiamentos públicos; 
  
4 - certificação de conformidade; 
  
5 - incentivos fiscais. 
  
§ 3º - O Registro Público de Emissões deverá ser realizado de acordo com a seguinte abrangência: 
  
1 - por empreendimento e por conjunto de empreendimentos, no caso de pessoas jurídicas de direito privado; 
  
2 - em sua totalidade, no caso de pessoa jurídica de direito público. 
  
§ 4º - A CETESB definirá critérios de linhas de corte que estabeleçam a obrigatoriedade da certificação por terceira parte das emissões informadas ao 
Registro Público de Emissões. 
  
SEÇÃO IX 
Do disciplinamento do uso do solo 
  
Artigo 10 - O disciplinamento do uso do solo urbano e rural, dentre outros resultados, buscará: 
  
I - prevenir e evitar a ocupação desordenada de áreas de vulnerabilidade direta e indireta, como o setor costeiro, zonas de encostas e fundos de vale; 
  
II - atenuar os efeitos de desastres de origem climática, prevenir e reduzir os impactos, principalmente sobre áreas de maior vulnerabilidade; 
  
III - promover o transporte sustentável e minimizar o consumo de combustíveis pelo deslocamento de pessoas e bens; 
  
IV - ordenar a agricultura e as atividades extrativas, adaptar a produção a novos padrões de clima e disponibilidade hídrica, diversificar a produção 
para garantir o suprimento, conter a desertificação, utilizar áreas degradadas sem comprometer ecossistemas naturais, controlar queimadas e 
incêndios, prevenir a formação de erosões, proteger nascentes e fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade; 
  
V - ordenar os múltiplos usos da água, permitindo a proteção de recursos hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de prevenir ou 
mitigar efeitos de inundações; 
  
VI - integrar a dimensão climática aos planos de macrodrenagem e recursos hídricos; 
  
VII - incorporar as alterações e formas de proteção do microclima no ordenamento territorial urbano, protegendo a vegetação arbórea nativa; 
  
VIII - delimitar, demarcar e recompor com cobertura vegetal áreas de reserva legal e, principalmente, áreas de preservação permanente, matas 
ciliares, fragmentos e remanescentes florestais; 
  
IX - identificar e mapear as vulnerabilidades existentes nos territórios municipais, como base para políticas locais de adaptação aos impactos 
decorrentes das mudanças climáticas; 
  
X - manter atualizado o levantamento de áreas a serem preservadas pelo Estado ou Municípios, necessárias para a manutenção do equilíbrio 
bioclimático do território paulista; 
  
XI - aumentar a cobertura vegetal das áreas urbanas, promovendo o plantio de espécies adequadas à redução das chamadas ilhas de calor; 
  
XII - promover a descentralização da atividade econômica e dos serviços públicos, com foco na redução da demanda por transporte. 
  
SEÇÃO X 
Da Produção, Comércio e Consumo 
  
Artigo 11 - Cabe ao Poder Público propor e fomentar medidas que privilegiem padrões sustentáveis de produção, comércio e consumo, de maneira a 
reduzir a demanda de insumos, utilizar materiais menos impactantes e gerar menos resíduos, com a consequente redução das emissões dos gases 
de efeito estufa. 
  
Artigo 12 - Para os fins do artigo 11 deverão ser consideradas, dentre outras, as iniciativas nas áreas de: 
  
I - licitação sustentável, para adequação do perfil e poder de compra do Poder Público estadual em todas as suas instâncias; 
  
II - responsabilidade pós-consumo, incorporando externalidades ambientais e privilegiando o uso de bens e materiais que tenham reuso ou 
reciclagem consolidados; 
  
III - conservação de energia, estimulando a eficiência na produção e no uso final das mercadorias; 
 
IV - combustíveis mais limpos e energias renováveis, notadamente a solar, a bioenergia e a eólica; 
  
V - extração mineral, minimizando o consumo de combustíveis fósseis na atividade mineradora, reduzindo o desmatamento, evitando assoreamento 
de rios pelas cavas, protegendo as encostas de morros e promovendo a recuperação vegetal; 
  
VI - construção civil, promovendo nos projetos próprios ou incentivando em projetos de  terceiros a habitação sustentável e de eficiência energética, 
redução de perdas, normas técnicas que assegurem qualidade e desempenho dos produtos, uso de materiais reciclados e de fontes alternativas e 
renováveis de energia; 
 
VII - agricultura e atividades extrativas, adaptando a produção a novos padrões de clima e disponibilidade hídrica, reduzindo emissões de gases de 
efeito estufa por meio da racionalização do uso do solo rural e dos recursos naturais, favorecendo a bioenergia sustentável, diversificando a produção, 
utilizando as áreas degradadas sem comprometer os cerrados e outros ecossistemas naturais, controlando queimadas e incêndios, prevenindo a 
formação de erosões, protegendo nascentes e fragmentos florestais, recompondo corredores de biodiversidade;  
 
VIII - pecuária, reduzindo a emissão de metano pela fermentação entérica em animais e a pressão dessas atividades sobre florestas e outros 
ecossistemas naturais; 
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IX - transporte, em todas as fases da produção e desta para o consumo, minimizando distâncias e uso de combustível fóssil, privilegiando o transporte 
coletivo, otimizadores do uso de recursos naturais; 
  
X - eficiência energética nos edifícios públicos; 
  
XI - macrodrenagem e múltiplos usos da água, assegurando a proteção de recursos hídricos, a gestão compartilhada e racional da água, além de 
prevenir ou mitigar efeitos de inundações; 
  
XII - redução do desmatamento e queimadas, bem como recuperação de florestas e outros ecossistemas naturais que retenham o carbono da 
atmosfera, de forma direta dentro dos limites do Estado e de forma indireta em outras regiões, inclusive mediante controle e restrição do uso de 
madeira, carvão vegetal e outros insumos de origem florestal; 
 
XIII - indústria, por meio do estímulo ao desenvolvimento e implementação de tecnologias menos intensivas no consumo de energia e menos 
poluentes, de processos produtivos que minimizem o consumo de materiais, e da responsabilidade no destino dos resíduos gerados pelo consumo. 
  
Artigo 13 - O Estado poderá definir padrões de desempenho ambiental de produtos comercializados em seu território, devendo as informações ser 
prestadas pelos fabricantes ou importadores. 
  
Parágrafo único - Cabe ao Conselho Estadual do Meio Ambiente aprovar os padrões referidos no "caput" deste artigo, após sua definição pela 
CETESB, que poderá articular-se com outros organismos técnicos mediante convênios e demais instrumentos de cooperação. 
  
Artigo 14 - O Estado estabelecerá parcerias com entes públicos e privados com o objetivo de capacitar e auxiliar o micro e pequeno empreendedor 
em projetos de redução de emissão de gases de efeito estufa. 
 
SEÇÃO XI 
Do Licenciamento, Prevenção e Controle de Impactos Ambientais 
  
Artigo 15 - O licenciamento ambiental de empreendimentos e suas bases de dados deverão incorporar a finalidade climática, compatibilizando-se com 
a Comunicação Estadual, a Avaliação Ambiental Estratégica e o Registro Público de Emissões. 
  
§ 1º - A redução na emissão de gases de efeito estufa deverá ser integrada ao controle da poluição atmosférica e ao gerenciamento da qualidade do 
ar e das águas, instrumentos pelos quais o Poder Público impõe limites para a emissão de contaminantes locais. 
  
§ 2º - O Poder Público orientará a sociedade sobre os fins desta lei por meio de outros instrumentos normativos, normas técnicas e manuais de boas 
práticas. 
  
SEÇÃO XII 
Do Transporte Sustentável 
 
Artigo 16 - Políticas públicas deverão priorizar o transporte sustentável, no sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa, atendendo 
aos seguintes fins e exigências: 
 
I - prioridade para o transporte não motorizado de pessoas e para o transporte coletivo sobre o transporte motorizado individual; 
  
II - adoção de metas para a implantação de rede metroferroviária, corredores de ônibus, ampliação do serviço de transporte aquaviário urbano e 
ciclovias para trabalho e lazer, com combinação de modais de transporte; 
  
III - adoção de metas para a ampliação da oferta de transporte público, e estímulo ao desenvolvimento, implantação e utilização de meios de 
transporte menos poluidores; 
 
IV - implantação do bilhete único, visando a modicidade tarifária em todas as regiões metropolitanas e regiões afins do Estado com a finalidade de 
incentivar a utilização do transporte público; 
 
V - racionalização e redistribuição da demanda pelo espaço viário, melhora da fluidez no tráfego, redução da frequência e intensidade dos 
congestionamentos;  
  
VI - estímulo a entrepostos de veículos de carga e outras opções de troca de modais que permitam a redistribuição capilar de produtos; 
  
VII - estímulo à implantação de atividades econômicas geradoras de emprego e serviços públicos em áreas periféricas predominantemente 
residenciais; 
  
VIII - coordenação com a Avaliação Ambiental Estratégica; 
  
IX - controle e redução de emissões de veículos novos e em circulação; 
  
X - renovação da frota em uso; 
 
XI - informação clara e transparente ao consumidor sobre os veículos, no que se refere às emissões atmosféricas de poluentes locais e gases de 
efeito estufa e ao consumo de combustível; 
  
XII - definição de padrões de desempenho ambiental de veículos, estabelecimento de indicadores e rotulagem ambiental; 
  
XIII - informação ao público em geral sobre tópicos como: 
  
a) poluição do ar e contribuição para o aumento do efeito estufa; 
  
b) impactos sobre a saúde humana e meio ambiente; 
  
c) efeitos socioeconômicos e sobre a infraestrutura; 
  
d) planos de transporte e ações de mobilidade; 
  
XIV - prioridade na fiscalização de emissões de poluentes e inspeção veicular; 
  
XV - cadastro ambiental de veículos, em conexão com a Inspeção Veicular; 
  
XVI - inventário de emissões, parte da Comunicação Estadual; 
  
XVII - medidas de emergência e de restrição à circulação de veículos, para evitar a ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica, 
respeitados os usos essenciais definidos em lei; 
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XVIII - controle de emissões evaporativas em veículos, bem como postos de abastecimento, bases, terminais e estações de transferência de 
combustíveis; 
  
XIX - planejamento e adoção de medidas inibidoras das condutas de trânsito que agravem as condições ambientais; 
  
XX - medidas que levem à distribuição da ocupação de vias e rodovias, como o escalonamento de horários de utilização de vias públicas; 
  
XXI - combate a medidas e situações que, de qualquer forma, estimulem a permanência de veículos obsoletos e o uso de combustíveis mais 
poluentes, em termos de emissão de gases de efeito estufa; 
  
XXII - cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa e pelo uso de vias terrestres; 
  
XXIII - condições para privilegiar modais de transporte mais eficientes e com menor emissão por passageiro ou unidade de carga; 
  
XXIV - proteção da cobertura vegetal existente e incremento da arborização pública e de cortinas de vegetação; 
  
XXV - racionalização do sistema de transporte, com medidas estruturais e de planejamento, tais como: 
  
a) desestímulo ao transporte motorizado individual e à demanda de infraestrutura urbana por veículos particulares, por meio, entre outros, da 
expansão e integração, inclusive tarifária, de outros modais de viagem, tais como o sistema sobre trilhos, o sistema sobre pneus de média capacidade 
e o sistema aquaviário; 
 
b) modais ambientalmente preferíveis para o transporte de pessoas e bens; 
  
c) corredores urbanos, anéis viários e outras obras de infraestrutura urbana; 
  
d) coordenação de ações em regiões metropolitanas e harmonização de iniciativas municipais; 
  
e) outras estratégias adequadas de mobilidade; 
  
f) melhoria da comunicação nos sistemas viários e de transporte, com foco na otimização do tráfego, aumento da segurança, diminuição dos impactos 
ambientais e das condutas abusivas ao trânsito; 
  
XXVI - educação ambiental, debates públicos, campanhas de esclarecimento e conscientização; 
 
XXVII - adequação da matriz energética, dentre outros instrumentos, por meio de: 
  
a) melhoria da qualidade dos combustíveis; 
  
b) transição para fontes menos impactantes; 
  
c) conservação de energia; 
  
d) indução ao uso de sistemas eletrificados de transporte coletivo, especialmente em áreas adensadas; 
  
e) carona solidária e outras formas de uso compartilhado de transporte individual; 
  
f) estímulo a veículos individuais de menor porte, mais eficientes e menos emissores de gases de efeito estufa; 
  
g) estabelecimento e acompanhamento de indicadores de desempenho energético e ambiental; 
   
XXVIII - fomento a pesquisas e desenvolvimento na área do transporte sustentável; 
  
XXIX - revisão das políticas energética e fiscal do Estado para a conservação de energia e o aumento da participação das fontes renováveis na 
matriz. 
  
SEÇÃO XIII 
Do Gerenciamento de Recursos Hídricos, Resíduos e Efluentes 
 
Artigo 17 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Plano Estadual de Recursos 
Hídricos, os Planos de Bacias Hidrográficas, os Comitês de Bacia Hidrográfica, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos e o 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos devem considerar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de 
prevenção, mitigação e adaptação estabelecidas nesta lei. 
  
Artigo 18 - O Plano Diretor de Resíduos Sólidos e as ações no âmbito da Política Estadual de Resíduos Sólidos devem contemplar as mudanças 
climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, adaptação e mitigação, com ênfase na prevenção, redução, 
reuso, reciclagem e recuperação do conteúdo energético dos resíduos, nessa ordem. 
  
Artigo 19 - O Estado incentivará a recuperação de metano gerado pela digestão anaeróbia de sistemas de tratamento de esgotos domésticos, 
efluentes industriais, resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos. 
 
SEÇÃO XIV 
Do Planejamento Emergencial contra Catástrofes 
 
Artigo 20 - O Poder Executivo estabelecerá um Plano Estratégico para Ações Emergenciais - PEAE, para resposta a eventos climáticos extremos que 
possam gerar situação de calamidade pública em território paulista, notadamente em áreas de vulnerabilidade direta. 
 
SEÇÃO XV 
Da Educação, Capacitação e Informação 
 
Artigo 21 - Ao Poder Público incumbirá, juntamente com a sociedade civil: 
 
I - desenvolver programas de sensibilização, conscientização, mobilização e disseminação de informações, para que a sociedade civil possa 
efetivamente contribuir com a proteção do sistema climático, em particular divulgar informações ao consumidor sobre o impacto de emissões de 
gases de efeito estufa dos produtos e serviços; 
 
II - apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com 
particular ênfase na execução de inventários de emissões e sumidouros, bem como na identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento 
médio da temperatura do planeta, para fins de promover medidas de prevenção, adaptação e de mitigação; 
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III - estimular linhas de pesquisa sobre as mudanças climáticas, impactos, mitigação, vulnerabilidade, adaptação e novas tecnologias de menor 
emissão de gases de efeito estufa, inclusive mediante convênios públicos com universidades e institutos;  
  
IV - integrar às ações de governo os resultados das pesquisas técnico-científicas; 
  
V - fomentar e articular ações em âmbito municipal, oferecendo assistência técnica em tópicos como transporte sustentável, uso do solo, recuperação 
florestal, conservação de energia, gerenciamento de resíduos e mitigação de emissões de metano. 
  
SEÇÃO XVI 
Dos Instrumentos Econômicos 
  
Artigo 22 - Para os objetivos desta lei, o Poder Executivo deverá: 
  
I - criar instrumentos econômicos e estimular o crédito financeiro voltado a medidas de mitigação de emissões de gases de efeito estufa e de 
adaptação aos impactos das mudanças climáticas; 
  
II - estabelecer preços e tarifas públicas, tributos e outras formas de cobrança por atividades emissoras de gases de efeito estufa; 
 
III - desenvolver estímulos econômicos para a manutenção de florestas existentes e desmatamento evitado, compensação voluntária pelo plantio de 
árvores, recuperação da vegetação e proteção de florestas; 
  
IV - estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, a fim de que se beneficiem do "Mercado de 
Carbono", decorrente do Protocolo de Quioto, e de outros mercados similares, por meio de: 
  
a) mecanismos de caráter institucional e regulatório, bem como auxílio na interlocução com investidores nacionais e estrangeiros, públicos ou 
privados; 
  
b) estímulo a projetos MDL que auxiliem a recuperação e conservação da biodiversidade paulista; 
  
c) capacitação de empreendedores de projetos MDL em suas várias etapas; 
 
d) disseminação das normas relativas aos critérios e metodologias emanadas do Comitê Executivo do MDL, no que se refere à adicionalidade e 
outras matérias; 
 
e) auxílio na interlocução junto à Comissão Interministerial de Mudanças Globais do Clima - CIMGC, e outras entidades oficiais; 
  
f) estímulo à obtenção de créditos de carbono originados de projetos MDL, com ênfase nas vantagens competitivas decorrentes da adoção de 
práticas de sustentabilidade por empreendedores brasileiros. 
 
Artigo 23 - O Poder Executivo instituirá, mediante decreto, o Programa de Remanescentes Florestais, sob coordenação da Secretaria do Meio 
Ambiente, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo 
prever, para consecução de suas finalidades, o pagamento por serviços ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem como incentivos 
econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento e proteção ambiental. 
  
Artigo 24 - Os recursos advindos da comercialização das reduções certificadas de emissões (RCEs) de gases de efeito estufa que forem de 
titularidade da Administração Pública deverão ser aplicados prioritariamente na recuperação do meio ambiente e na melhoria da qualidade de vida da 
comunidade moradora do entorno do projeto.  
  
Artigo 25 - Nos termos do artigo 17 desta lei, a aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO deverá contemplar as 
mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação. 
  
Artigo 26 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição - FECOP, de que trata o artigo 2( da Lei n.( 11.160, de 
18 de junho de 2002, deverá contemplar as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima. 
 
Parágrafo único - Terão prioridade no acesso aos recursos previstos no caput deste artigo: 
 
1 - as regiões mais atingidas por catástrofes naturais relacionadas ao clima; 
  
2 - os municípios com maiores índices de vulnerabilidade a mudanças climáticas; 
  
3 - os setores da economia mais afetados pelas mudanças do clima; 
  
4 - os municípios que aportem contribuições e contrapartidas ao Fundo. 
 
SEÇÃO XVII 
Da Articulação e Operacionalização 
  
Artigo 27 - Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas governamentais deverão ser compatíveis com esta lei, 
cabendo ao Poder Público e entidades do terceiro setor: 
  
I - desenvolver programas de adaptação às mudanças climáticas e aos eventos climáticos extremos que priorizem as populações mais vulneráveis, a 
fim de facilitar a interação entre a sociedade civil e o Poder Público paulista para promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos 
atores sociais relevantes, tais como Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações estaduais e municipais, Prefeituras, setores empresarial e 
acadêmico, sociedade civil organizada e meios de comunicação social; 
  
II - estabelecer mecanismos jurídicos para a proteção da saúde humana e ambiental, de defesa do consumidor e de demais interesses difusos 
relacionados com os objetivos desta lei; 
  
III - realizar acordos setoriais de redução voluntária das emissões de gases de efeito estufa entre o Governo Estadual e entidades empresariais 
privadas; 
  
IV - fortalecer as instâncias de governo ligadas às ações de proteção do sistema climático e capacitar entidades públicas e privadas para fomentar a 
adesão às ações relacionadas com esta lei; 
  
V - realizar ampla e frequente consulta à sociedade civil, garantindo também a participação constante e ativa nos fóruns e a articulação com outras 
políticas e programas, nas esferas nacional ou internacional, isolada ou conjuntamente considerados, que possam contribuir com a proteção do 
sistema climático; 
  
VI - incentivar e articular iniciativas de âmbito municipal, cooperando com a esfera federal, respeitadas as respectivas competências, com 
gerenciamento integrado e estratégico; 
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VII - estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais, agências multilaterais, organizações não governamentais internacionais e 
entidades paulistas no campo das mudanças climáticas globais; 
 
VIII - apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para aplicação em programas e ações no Estado relacionados às mudanças 
climáticas; 
  
IX - estimular a participação das entidades paulistas nas Conferências das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas e do Protocolo de Quioto; 
 
X - estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e sequestro 
de gases de efeito estufa, bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras das emissões dos referidos gases, de modo a 
assegurar a competitividade da economia paulista; 
  
XI - buscar a integração dos objetivos desta lei com iniciativas decorrentes da Convenção de Viena, do Protocolo de Montreal e demais convenções e 
acordos internacionais correlatos, ratificados pelo Brasil; 
  
XII - promover articulação e intercâmbio entre as esferas estadual e federal, de modo a facilitar a acessibilidade aos dados e informações produzidos 
por órgãos públicos, necessários à elaboração dos inventários das emissões de gases de efeito estufa pelos municípios. 
  
XIII - apoiar a Defesa Civil dos municípios; 
  
XIV - priorizar a instalação de serviços públicos em regiões periféricas predominantemente residenciais; 
  
Artigo 28 - Os órgãos integrantes do Sistema Estadual do Meio Ambiente deverão compatibilizar a aplicação dos instrumentos da Política Estadual do 
Meio Ambiente com os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos da PEMC. 
  
Parágrafo único - O Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo - PROCLIMA, coordenará as ações estaduais sistemáticas de 
inventário e acompanhará o monitoramento de vulnerabilidades, implementação de medidas de adaptação e a sistematização de informações sobre 
as emissões de gases de efeito estufa. 
  
Artigo 29 - O Poder Executivo criará, em prazo não superior a 6 (seis) meses, contados da publicação desta lei, o Conselho Estadual de Mudanças 
Climáticas, com a finalidade de acompanhar a implantação e fiscalizar a execução da Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá caráter consultivo e composição tripartite, sendo integrado por representantes do 
Governo do Estado, dos municípios e da sociedade civil. 
 
Artigo 30 - A Secretaria de Meio Ambiente fixará as diretrizes para a elaboração da Comunicação Estadual, da Avaliação Ambiental Estratégica e do 
Registro Público de Emissões. 
 
SEÇÃO XVIII 
Das Metas e Prazos 
 
Artigo 31 - O Estado definirá medidas reais, mensuráveis e verificáveis para reduzir suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa, devendo 
para tanto adotar, dentre outros instrumentos: 
  
I - metas de estabilização ou redução de emissões, individual ou conjuntamente com outras regiões do Brasil e do mundo; 
  
II - metas de eficiência setoriais, tendo por base as emissões de gases de efeito estufa inventariadas para cada setor e parâmetros de eficiência que 
identifiquem, dentro de cada setor, padrões positivos de referência; 
  
III - mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos. 
 
SEÇÃO XIX 
Disposições Finais 
 
Artigo 32 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, deverá finalizar e comunicar, até dezembro de 2010, o inventário das 
emissões por atividades antrópicas dos gases de efeito estufa que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo Estado.  
  
§ 1º - O Estado terá a meta de redução global de 20% (vinte por cento) das emissões de dióxido de carbono (CO2), relativas a 2005, em 2020. 
 
§ 2º - Ao Poder Executivo será facultado, a cada 5 (cinco) anos, fixar metas indicativas intermediárias, globais ou setoriais, antes de 2020. 
 
Artigo 33 - O Governo do Estado, assumindo sua tarefa no enfrentamento do desafio das mudanças climáticas globais, compromete-se, dentro dos 
seguintes prazos, após a publicação desta lei, a: 
  
I - elaborar sua Comunicação em até 1 (um) ano; 
 
II - publicar a metodologia para o Registro Público de Emissões em até 6 (seis) meses; 
 
III - publicar os resultados do Registro Público de Emissões em até 1 (um) ano; 
 
IV - definir os critérios para a Avaliação Ambiental Estratégica e o Zoneamento Econômico-Ecológico em até 6 (seis) meses; 
  
V - implantar a Avaliação Ambiental Estratégica em até 2 (dois) anos; 
 VI - implantar o Zoneamento Econômico-Ecológico em até 2 (dois) anos; 
  
VII - elaborar o Plano de Transporte Sustentável em até 1 (um) ano; 
 
VIII - organizar o modelo de licitação pública sustentável em até 1 (um) ano; 
  
IX - elaborar um plano participativo de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, contemplando catástrofes de origem climática, em até 2 (dois) 
anos; 
 
X - tornar públicas, em até 6 (seis) meses, as informações sobre emissões de gases de efeito estufa e outros poluentes dos veículos automotores 
homologados pelo Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares - PROCONVE comercializados no Estado, facultada a definição de critério 
de rotulagem ambiental. 
 
Parágrafo único - O Governo do Estado compromete-se a divulgar dentro do prazo de 3 (três) meses após a publicação desta lei, cronograma com 
detalhamento das etapas para cumprimento dos prazos dos incisos I a X do "caput" deste artigo. 
 
Artigo 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Palácio dos Bandeirantes, aos 9 de novembro de 2009. 
José Serra 
Francisco Graziano Neto 
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
Geraldo Alckmin 
Secretário de Desenvolvimento 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 9 de novembro de 2009. 
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ANEXO VII 
DECRETO Nº 55.947, DE 24 DE JUNHO DE 2010 

 
DECRETO Nº 55.947, DE 24 DE JUNHO DE 2010 

Regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de Mudanças Climáticas 
ALBERTO GOLDMAN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e considerando a Lei 

nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, 
Decreta: 
Artigo 1º - Este decreto regulamenta a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que dispõe sobre a Política Estadual de 

Mudanças Climáticas - PEMC. 
Artigo 2º - A Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC tem por objetivo disciplinar as adaptações necessárias aos 

impactos derivados das mudanças climáticas, bem como contribuir para reduzir a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera. 
Artigo 3º - Para os fins deste decreto, consideram-se as definições contidas no artigo 4º da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 

2009, e as seguintes: 
I - serviços ecossistêmicos: benefícios que as pessoas obtêm dos ecossistemas; 
II - serviços ambientais: serviços ecossistêmicos que têm impactos positivos além da área onde são gerados; 
III - pagamento por serviços ambientais: transação voluntária por meio da qual uma atividade desenvolvida por um provedor de 

serviços ambientais, que conserve ou recupere um serviço ambiental previamente definido, é remunerada por um pagador de serviços ambientais, 
mediante a comprovação do atendimento das disposições previamente contratadas nos termos deste decreto; 

IV - proprietários rurais conservacionistas: pessoas físicas ou jurídicas que realizam ações em sua propriedade rural que 
conservem a diversidade biológica, protejam os recursos hídricos, protejam a paisagem natural e mitiguem os efeitos das mudanças climáticas por 
meio de recuperação e conservação florestal, manejo sustentável de sistemas de produção agrícola, agroflorestal e silvopastoril. 

Artigo 4º -  Para cumprimento dos objetivos indicados no artigo 5º, incisos I, II, V, IX, XI e XII, da Lei nº 13.798, de 9 de 
novembro de 2009,  deverão ser observadas providências que permitam: 

I - organizar os setores e subsetores pelo seu grau de contribuição e potencial de redução; 
II - estimar os resultados de curto, médio e longo prazo nas análises de benefício e custo das ações. 
CAPÍTULO I 
Do Comitê Gestor 
Artigo 5º - Fica criado o Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas, sob a coordenação da Casa Civil, com o 

objetivo de acompanhar a elaboração e a implementação dos planos e programas instituídos por este decreto. 
§ 1º - O Comitê Gestor de que trata o "caput" deste artigo será integrado por 12 (doze) membros, que serão designados, 

juntamente com os respectivos suplentes, pelo Governador do Estado, mediante indicação dos titulares das seguintes Secretarias de Estado: 
1. Casa Civil; 
2. Meio Ambiente; 
3. Transportes Metropolitanos; 
4. Transportes; 
5. Gestão Pública; 
6. Fazenda; 
7. Economia e Planejamento; 
8. Desenvolvimento; 
9. Agricultura e Abastecimento; 
10. Saneamento e Energia; 
11. Habitação; 
12. Saúde. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.918, de 8 de abril de 2011 (art.1º-nova redação para caput e parágrafo) :  
"Artigo 5º - Fica criado o Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas, com o objetivo de acompanhar a 

elaboração e a implementação dos planos e programas instituídos por este decreto. 
§ 1º - O Comitê Gestor de que trata o "caput" deste artigo será integrado por 14 (quatorze) membros, que serão designados, 

juntamente com os respectivos suplentes, pelo Governador do Estado, mediante indicação dos titulares dos seguintes órgãos e Secretarias de 
Estado: 

1. Casa Civil, que o coordenará; 
2. Casa Militar; 
3. Meio Ambiente; 
4. Transportes Metropolitanos; 
5. Logística e Transportes; 
6. Gestão Pública; 
7. Fazenda; 
8. Planejamento e Desenvolvimento Regional; 
9. Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
10. Agricultura e Abastecimento; 
11. Saneamento e Recursos Hídricos; 
12. Energia; 
13. Habitação; 
14. Saúde;"; (NR) 
§ 2º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente prestar apoio técnico ao Comitê Gestor. 
§ 3º - Os planos e programas instituídos por este decreto deverão ser avaliados e revistos a cada 4 (quatro) anos. 
Artigo 6º - O Comitê Gestor terá as seguintes atribuições: 
I - coordenar as ações para o atendimento às diretrizes da PEMC; 
II - avaliar e monitorar o cumprimento da meta global e as metas setoriais e intermediárias; 
III - acompanhar os resultados dos programas e planos instituídos por este decreto; 
IV - propor ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas medidas de mitigação e de adaptação para mudanças climáticas; 
V - fomentar e articular ações nos diferentes níveis do governo; 
VI - contribuir  para a elaboração do Plano Participativo de Adaptação aos Efeitos das Mudanças Climáticas; 
VII - expedir pareceres e recomendações ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas; 
VIII - prestar assessoria técnica ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. 
CAPÍTULO II 
Do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas 
Artigo 7º - Fica criado o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, de caráter consultivo, com a finalidade de acompanhar a 

implantação e fiscalizar a execução do Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC. 
§ 1º - O Conselho de que trata o "caput" deste artigo terá composição tripartite, com a participação de representantes do 

Estado,  dos municípios e da sociedade civil, nos termos do disposto no artigo 29 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. 
§ 2º - São objetivos do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas: 
1. acompanhar as ações para atendimento das diretrizes da PEMC; 
2. divulgar as ações de combate às mudanças climáticas; 
3. propor providências para implementar a PEMC; 
4. propor medidas de mitigação e de adaptação para mudanças climáticas; 
5. verificar o cumprimento das etapas e dos prazos estabelecidos na Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009; 
6. apoiar a realização de estudos, pesquisas e ações para implementação da PEMC; 
7. articular ações nos diferentes níveis do governo; 
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8. acompanhar a proposição e o cumprimento da meta global e das metas setoriais intermediárias; 
9. tornar públicas as ações da PEMC; 
10. realizar audiências públicas para debate de temas de relevância, isolada ou conjuntamente com outras instituições, quando 

definido pelo Plenário e/ou pelo Presidente do Conselho; 
11. expedir pareceres e recomendações, no âmbito de suas atribuições; 
12. elaborar o Plano Participativo de Adaptação aos efeitos das Mudanças Climáticas; 
13. conscientizar e mobilizar a sociedade paulista para a discussão sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais, a 

necessidade da conservação da diversidade biológica do planeta e a promoção da sinergia entre mudanças climáticas e biodiversidade, exercendo o 
papel de fórum paulista de mudanças climáticas; 

14. aprovar seu Regimento Interno. 
§ 3º - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas representará o Estado de São Paulo no Fórum Brasileiro de Mudanças 

Climáticas. 
Artigo 8º - Para o cumprimento de suas atribuições, o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá a seguinte estrutura: 
I - Presidência; 
II - Vice-Presidência; 
III - Secretaria Executiva; 
IV - Plenário; 
V - Assessoria Técnica; 
VI - Comissões Temáticas. 
§ 1º - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas será presidido pelo Governador do Estado ou por pessoa por ele 

designada. 
§ 2º - O Comitê Gestor da Política Estadual de Mudanças Climáticas a que se refere o artigo 5º deste decreto, prestará 

assessoria técnica ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas. 
Artigo 9º - O Presidente do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas terá as seguintes competências: 
I - representar o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas; 
II - dar posse aos Conselheiros; 
III - presidir as reuniões do Plenário; 
IV - votar como Conselheiro e exercer o voto de qualidade; 
V - convocar, abrir, presidir e encerrar as sessões do Conselho; 
VI - resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário; 
VII - determinar a execução das deliberações do Plenário, por meio do Secretário-Executivo; 
VIII - convocar ou convidar pessoas ou representantes de entidades para participar das reuniões plenárias do Conselho, sem 

direito a voto; 
IX - suspender a sessão, quando entender conveniente; 
X - apurar as votações e proclamar os resultados; 
XI - convocar audiências públicas para debate de temas ambientais relevantes, quando se fizer necessário; 
XII - propor a criação de Comissões Temáticas em temas relevantes. 
Parágrafo único - O Conselho Estadual de Mudanças Climáticas deverá contar com o suporte técnico de todos os órgãos do 

Governo do Estado de São Paulo, quando requisitados pelo Presidente, podendo ter acesso às informações sobre mudanças climáticas. 
Artigo 10 - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente o exercício da Vice-Presidência e a atuação como Secretaria Executiva, 

devendo prover o suporte administrativo, financeiro e operacional ao Conselho, como unidade integrante do Gabinete do Secretário. 
Parágrafo único - Caberá ao Vice-Presidente presidir o Conselho Estadual de Mudanças Climáticas nas ausências ou 

impedimentos do Presidente. 
Artigo 11 - A Secretaria Executiva atuará como unidade de apoio ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas, com as 

seguintes atribuições: 
I - desempenhar atividades administrativas; 
II - propiciar os meios necessários para o adequado funcionamento do Conselho, dando o encaminhamento adequado às suas 

deliberações e recomendações; 
III - compilar dados e informações sobre a temática de mudanças climáticas; 
IV - agendar e preparar as reuniões do Plenário; 
V - dar suporte às Comissões Temáticas. 
Artigo 12 - O Plenário do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas será composto por 42 (quarenta e dois) membros e seus 

suplentes, na seguinte conformidade: 
I - 14 (quatorze) representantes de órgãos e entidades governamentais, sendo: 
a) Governador do Estado; 
b) o Secretário do Meio Ambiente; 
c) o Secretário de Desenvolvimento; 
d) o Secretário dos Transportes; 
e) o Secretário dos Transportes Metropolitanos; 
f) o Secretário de Agricultura e Abastecimento; 
g) o Secretário da Saúde; 
h) o Secretário da Fazenda; 
i) o Secretário de Economia e Planejamento; 
j) o Secretário de Saneamento e Energia; 
k) o Secretário da Cultura, em rodízio com o Secretário da Educação; 
l) o Procurador Geral do Estado; 
m) o Diretor Presidente da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo;  
n) o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.918, de 8 de abril de 2011 (art.1º-nova redação para alíneas) :  
a) o Governador do Estado; 
b) o Secretário do Meio Ambiente; 
c) o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
d) o Secretário de Logística e Transporte; 
e) o Secretário dos Transportes Metropolitanos; 
f) o Secretário de Agricultura e Abastecimento; 
g) o Secretário da Saúde; 
h) o Secretário da Fazenda; 
i) o Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Regional; 
j) o Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos; 
k) o Secretário de Energia; 
l) o Procurador Geral do Estado; 
m) o Diretor Presidente da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
n) o Diretor Presidente do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT.". (NR) 
II - 14 (quatorze) representantes municipais sendo: 
a) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de São Paulo; 
b) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana da Baixada Santista; 
c) o Prefeito do município sede da Região Metropolitana de Campinas; 
d) o Prefeito Municipal eleito por seus pares, no âmbito dos grupos especificados a seguir, por maioria simples de votos, por 

Comitê de Bacia Hidrográfica: 
1. primeiro grupo - Alto Tietê; 
2. segundo grupo - Paraíba do Sul e Mantiqueira; 
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3. terceiro grupo - Litoral Norte e Baixada Santista; 
4. quarto grupo - Alto Paranapanema e Ribeira de Iguape; 
5. quinto grupo - Médio Paranapanema e Pontal do Paranapanema; 
6. sexto grupo - Aguapeí e Peixe e Baixo Tietê; 
7. sétimo grupo - Tietê/Batalha e Tietê/Jacaré; 
8. oitavo grupo - Turvo/Grande e São José dos Dourados; 
9. nono grupo - Sapucaí/Grande e Baixo Pardo/Grande; 
10. décimo grupo - Pardo e Mogi-Guaçu; 
11. décimo primeiro grupo - Piracicaba/Capivari/Jundiaí e Tietê/Sorocaba. 
III - 14 (quatorze) representantes da sociedade civil, sendo: 
a) 1 (um) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; 
b) 1 (um) da Federação das Empresas de Transporte de São Paulo - FETCESP; 
c) 1 (um) da Federação do Comércio do Estado de São Paulo - FECOMERCIO; 
d) 1 (um) da Federação de Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP; 
e) 1 (um) da União da Indústria de Cana-de-Açúcar - Única; 
f) 1 (um) de universidades públicas paulistas, com rodízio entre Universidade de São Paulo - USP, Universidade Estadual de 

Campinas - UNICAMP e Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP; 
g) 1 (um) da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
h) 1 (um) da Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e de Consumidores Livres - ABRACE; 
i) 1 (um) do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável - CBCS; 
j) 1 (um) de universidades privadas atuantes no âmbito do Estado de São Paulo; 
k) 3 (três) de entidades ambientalistas, com atuação efetiva na defesa ou preservação do meio ambiente e no combate as 

mudanças climáticas; 
l) 1 (um) de entidade da sociedade civil, com atuação efetiva na temática de padrões de produção e consumo. 
§ 1º - Compete aos Conselheiros e seus suplentes: 
1. comparecer regularmente às sessões ordinárias e extraordinárias;  
2. discutir e votar as matérias da Ordem do Dia, justificando o voto, quando conveniente e, obrigatoriamente, quando 

divergente;  
3. requerer à Presidência quaisquer providências, informações ou esclarecimentos;  
4. relatar os processos que lhe forem distribuídos;  
5. desempenhar, isoladamente ou em Comissão, atividades que lhes forem atribuídas;  
6. apresentar justificativa escrita ou oral de voto divergente para constar da ata ou para ser a ela juntada;  
7. comunicar à Presidência a necessidade de eventuais ausências;  
8. declarar-se impedido de relatar ou participar do julgamento de qualquer expediente que tramite pelo Conselho, mediante 

justificativa; 
9. convocar seu respectivo suplente nos casos de impossibilidade de comparecimento à sessão, comunicando previamente à 

Presidência;  
10. manter os respectivos suplentes informados das deliberações e orientações do Conselho.  
§ 2º - Somente poderão eleger representantes as entidades da sociedade civil constituídas há pelo menos 1 (um) ano, nos 

termos da lei civil. 
§ 3º - Os representantes municipais de cada um dos grupos indicados na alínea "d" do inciso II deste artigo deverão ser 

Prefeitos Municipais, e perderão seu mandato se deixarem de ser prefeito, caso em que será substituído por quem o substituir como Prefeito e desde 
que cumpra os seguintes critérios:  

1. nos grupos com área de atuação de dois Comitês o suplente deverá ser necessariamente o representante eleito do outro 
Comitê que compõe o grupo; 

2. a cada nova eleição deverão ser alternados os representantes titular e suplente de cada um dos Grupos; 
3. os Comitês deverão convocar todos os Prefeitos Municipais da UGRHI para participar da eleição.  
§ 4º - Os representantes da sociedade civil listados nas alíneas "a" até "i" do inciso III deste artigo deverão ser indicados por 

seus respectivos órgãos. 
§ 5º - Os representantes da sociedade civil listados nas alíneas "j" até "l" do inciso III deste artigo deverão ser indicados pelo 

Secretário do Meio Ambiente. 
§ 6º - Todos os Conselheiros serão designados pelo Governador do Estado, com mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida 

uma recondução por igual período. 
§ 7º - Os representantes eleitos dos Municípios serão indicados pelo Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. 
§ 8º - Concluídos os mandatos, os membros do Conselho permanecerão no exercício de suas funções pelo prazo necessário à 

posse dos novos designados. 
§ 9º - No caso de vacância antes do término do mandato de membro do Conselho, far-se-á nova designação para o período 

restante. 
§ 10 - A função de Conselheiro do Conselho Estadual de Mudanças Climáticas não será remunerada, mas considerada como 

serviço público relevante. 
Artigo 13 - Caberá às Comissões Temáticas analisar e propor ao Plenário as normas, políticas, planos, programas, projetos e 

medidas destinadas ao combate às mudanças climáticas, em suas respectivas áreas de abrangência, sendo suas atribuições e funcionamento 
definidos no ato de criação. 

Parágrafo único - As Comissões Temáticas deverão ser criadas por solicitação do Plenário e/ou do Presidente do Conselho. 
Artigo 14 - As deliberações do Conselho, salvo disposição em contrário, serão tomadas por maioria dos membros presentes no 

Plenário não se computando os votos em branco. 
Artigo 15 - O Conselho poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito a voto: 
I - representantes de órgãos ou entidades públicas ou privadas, cuja participação seja considerada importante em razão da 

matéria em discussão; 
II - pessoas que, por seus conhecimentos ou experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em 

exame. 
CAPÍTULO I 
Da Comunicação Estadual, da Avaliação Ambiental Estratégica, do Zoneamento Ecológico-Econômico 
Artigo 16 - Caberá ao Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São Paulo - Proclima, da CETESB, coordenar a 

elaboração da Comunicação Estadual, com apoio da Secretaria do Meio Ambiente, em conformidade com o artigo 7º da Lei nº 13.798, de 9 de 
novembro de 2009. 

§ 1º - A Comunicação Estadual deverá ser apresentada previamente em consulta pública, incluindo a Internet, por um período 
mínimo de 30 (trinta) dias, visando a receber críticas e sugestões de aprimoramento advindas da sociedade civil. 

§ 2º - Previamente à sua disponibilização para consulta pública, a Comunicação Estadual deverá ser apresentada ao Comitê 
Gestor. 

Artigo 17 - A Comunicação Estadual, na periodicidade e conformidades previstas no artigo 7º da Lei nº 13.798, de 9 de 
novembro de 2009, no que diz respeito ao disposto em seu inciso III, será elaborada de acordo com as seguintes fases: 

I - Fase 1: elaboração no nível setorial sobre referência a planos de ação específicos; 
II - Fase 2: consolidação dos planos de ação setoriais. 
§ 1º - A coordenação dos trabalhos setoriais ficará a cargo de cada Secretaria de Estado responsável pelo respectivo setor: 
1. energético, a Secretaria de Saneamento e Energia; 
2. indústrias de transformação e construção, incluindo processos e uso de solventes, a Secretaria de Desenvolvimento; 
3. transporte, a Secretaria dos Transportes e Secretaria dos Transportes Metropolitanos; 
4. agropecuária, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
5. resíduos, a Secretaria de Saneamento e Energia. 
§ 2º - A consolidação dos trabalhos ficará sob a responsabilidade do Programa de Mudanças Climáticas do Estado de São 
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Paulo - Proclima da CETESB. 
§ 3º - Os planos deverão estimar as potenciais reduções de emissão de gases de efeito estufa. 
Artigo 18 - A Avaliação Ambiental Estratégica, de acordo com o inciso V do artigo 4º da Lei  nº 13.798, de 9 de novembro de 

2009, é definida como análise integrada dos impactos ambientais e socioeconômicos advindos dos empreendimentos humanos, considerando-se a 
inter-relação e a somatória dos efeitos ocasionados num determinado território, com o objetivo de promover o desenvolvimento sustentável em seus 
pilares ambiental, social e econômico. 

Parágrafo único - A Avaliação Ambiental Estratégica do processo de desenvolvimento setorial deve ter periodicidade 
quinquenal e analisar de forma sistemática as consequências ambientais de políticas, planos e programas públicos e privados, frente aos desafios 
das mudanças climáticas. 

Artigo 19 - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão ser propostas pela Secretaria de Economia e Planejamento em 
conjunto com a respectiva Secretaria responsável. 

Parágrafo único - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente o acompanhamento técnico dos trabalhos, de modo a dar o suporte e 
as ferramentas necessárias para a elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas, devendo apreciar a versão final. 

Artigo 20 - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão atender a princípios consistentes em: 
I - analisar de forma integrada e sistemática as políticas, planos, programas e projetos; 
II - usar a informação mais atualizada disponível; 
III - articular a Administração Direta e Indireta aos três níveis de poder e setor privado; 
IV - ter transparência e contar com a participação da sociedade;  
V - ser contínua; 
VI - ser internalizada em processos decisórios e na formulação de Políticas, Planos e Programas. 
Artigo 21 - A elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas deverá: 
I - conter, no mínimo: 
a) diagnósticos e estudos técnicos; 
b) indicadores de pressão, de estado e de resposta; 
c) projeção de cenários e análise de tendências; 
d) avaliação de riscos e oportunidades; 
e) avaliação das políticas, planos e programas; 
f) proposição de indicadores de avaliação e monitoramento; 
II - resultar em: 
a) recomendações para as políticas, planos e programas, válidos para todo o Estado de São Paulo e para ramos e setores 

específicos; 
b) identificação de medidas mitigadoras e compensatórias, no que couber; 
c) consolidação de um banco de dados georreferenciados com informações utilizadas e produzidas no estudo; 
III - ser apresentada previamente em consulta pública, incluindo a internet, por um período mínimo de 30 (trinta) dias. 
§ 1° - O Comitê Gestor deverá indicar representantes das respectivas Pastas que o compõe para a elaboração das Avaliações 

Ambientais Estratégicas. 
§ 2° - Previamente à sua disponibilização para consulta pública, cada Avaliação Ambiental Estratégica deverá ser apresentada 

ao Comitê Gestor. 
§ 3° - As Avaliações Ambientais Estratégicas deverão ser aprovadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA. 
Artigo 22 - Todos os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão considerar as recomendações das 

Avaliações Ambientais Estratégicas quando da elaboração de suas políticas, planos e programas. 
§ 1º - Os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta deverão apresentar, anualmente, até a primeira quinzena de 

fevereiro, os relatórios sobre a aplicação das recomendações das Avaliações Ambientais Estratégicas. 
§ 2º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente consolidar, no Relatório Anual da Qualidade Ambiental definido pela Lei estadual 

nº 9.509, de 20 de março de 1997, as informações de que trata o parágrafo anterior. 
Artigo 23 - O Zoneamento Ecológico Econômico, como instrumento básico e referencial para o planejamento ambiental e a 

gestão do processo de desenvolvimento, capaz de identificar a potencialidade e a vocação de um território, tornando-o base do desenvolvimento 
sustentável, deverá ser instituído por lei estadual, devendo incluir: 

I - definição de metas e diretrizes; 
II - sistema de gestão; 
III - instrumentos de gerenciamento; 
IV - tipologias das zonas e seus respectivos usos; 
V - metodologia para proposição de planos de ação e gestão. 
§ 1º - Seguindo os critérios definidos nos incisos I a V deste artigo, para cada Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos 

- UGRHI, unidade de planejamento territorial, deverá ser elaborado o Zoneamento Ecológico Econômico, com a definição de zonas, instituído por 
decreto. 

§ 2º - A revisão do Zoneamento Ecológico Econômico de cada UGRHI deverá ser precedida de consulta pública e veiculada 
por decreto. 

§ 3º - O Zoneamento Ecológico-Econômico, na distribuição espacial das atividades econômicas, levará em conta a importância 
ecológica, as limitações e as fragilidades dos ecossistemas, estabelecendo vedações, restrições e alternativas de exploração do território. 

Artigo 24 - A elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico deverá considerar, entre outros: 
I - unidades dos sistemas ambientais; 
II - potencialidades naturais e fragilidades naturais potenciais; 
III - indicação de corredores ecológicos; 
IV - uso do solo e articulação regional, em função de tendências de ocupação, dos fluxos econômicos e populacionais, e da 

localização das infraestruturas; 
V - condições de vida da população; 
VI - áreas institucionais, como terras indígenas, unidades de conservação e áreas de fronteira interestadual; 
VII - critérios orientadores das atividades adequadas a cada zona, de acordo com sua fragilidade ecológica, capacidade de 

suporte ambiental e potencialidades; 
VIII - necessidades de proteção ambiental e conservação das águas, do solo, do subsolo, da fauna e flora e demais recursos 

naturais renováveis e não-renováveis; 
IX - estudos de áreas para unidades de conservação, de proteção integral e de uso sustentável; 
X - medidas de controle e de ajustamento de planos de zoneamento de atividades econômicas e sociais; 
XI - planos, programas e projetos das unidades federativas no território. 
Artigo 25 - O processo de elaboração e revisão do Zoneamento Ecológico-Econômico deverá observar as seguintes etapas: 
I - proposição consolidada pela Secretaria do Meio Ambiente, considerando as propostas de outros órgãos do Poder Público e 

da sociedade civil; 
II - consulta aos Comitês de Bacias Hidrográficas; 
III - apreciação pela Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico; 
IV - realização de audiências públicas; 
V - aprovação pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA; 
VI - edição de decreto estadual. 
Artigo 26 - Para fins de referendo dos Zoneamentos Ecológicos Econômicos, o Comitê Gestor deverá exercer as atribuições da 

Comissão Estadual do Zoneamento Ecológico-Econômico. 
Artigo 27 - Quando da inexistência do Zoneamento Ecológico-Econômico, este poderá ser precedido pela Avaliação Ambiental 

Estratégica. 
CAPÍTULO III 
Da Avaliação da Política Estadual de Mudanças Climáticas e do Registro Público de Emissões 
Artigo 28 - Deverão ser apresentados pela Secretaria do Meio Ambiente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a partir da 

publicação deste decreto, os critérios que definem os indicadores de avaliação dos efeitos da aplicação da Política Estadual de Mudanças Climáticas. 
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Parágrafo único - Os indicadores a que se refere o "caput" deste artigo deverão ser divulgados no Relatório Anual da 
Qualidade Ambiental definido pela Lei estadual nº 9.509, de 20 de março de 1997, a partir de 2011. 

Artigo 29 - Fica a CETESB responsável para definir, por meio de norma própria, critérios mensuráveis de medidas de mitigação 
e absorção de gases de efeito estufa, bem como os procedimentos para estímulo à adesão ao Registro Público de Emissões. 

Parágrafo único - Poderá o Comitê Gestor propor instrumentos de incentivo econômico para viabilizar o mercado de créditos de 
carbono. 

CAPÍTULO IV 
Dos Padrões de Desempenho Ambiental e das Contratações Públicas Sustentáveis 
Artigo 30 - A CETESB, ouvido o Comitê Gestor, iniciará a proposição, até dezembro de 2010, de uma lista básica de padrões 

de desempenho ambiental de produtos comercializados em seu território, especialmente de: 
I - sistemas de aquecimento e refrigeração; 
II - lâmpadas e sistemas de iluminação; 
III - veículos automotores; 
§ 1º - Caberá ao Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA aprovar os padrões de desempenho ambiental propostos 

pela CETESB. 
§ 2º - Após a definição dos padrões de desempenho ambiental dos produtos comercializados no âmbito do Estado de São 

Paulo os fabricantes e importadores deverão disponibilizar estas informações, de acordo com o artigo 13 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 
2009.  

§ 3º - Os padrões de desempenho ambiental de produtos, definidos pela CETESB em parceria com o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente, deverão ser adotados gradualmente nas compras públicas, conforme definido pela Secretaria de Gestão Pública e Secretaria da 
Fazenda, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente e a CETESB, observadas as seguintes diretrizes: 

1. garantia de que o produto ou serviço poderá ser ofertado por vários competidores, preservando a competição entre os 
licitantes; 

2. garantia de que a adoção dos padrões de desempenho ambiental de produtos e serviços nas compras públicas não 
acarretarão despesas adicionais à Administração Pública Estadual. 

Artigo 31 - Visando à proposição e o fomento de medidas que privilegiem padrões sustentáveis de produção, comércio e 
consumo, nos termos dos artigos 11 a 13 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009: 

I - passa a ser considerado como critério para a obtenção do Selo de Responsabilidade Socioambiental, instituído pelo Decreto 
nº 50.170, de 4 de novembro de 2005, a adoção de tecnologias com menor emissão de gases de efeito estufa em relação às tecnologias 
convencionais; 

II - cabe a Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com a Secretaria de Gestão Pública e da Fazenda, a proposição de 
produtos prioritários a serem adquiridos pela Administração visando a redução de emissões de gases de efeito estufa bem como a exclusão dos 
produtos com alto potencial de emissão dos referidos gases do Catálogo de Materiais e Serviços - CADMAT/SIAFÍSICO; 

III - podem ser adotados os padrões a que se refere o artigo anterior. 
CAPÍTULO V 
Do Licenciamento Ambiental e dos Padrões de Referência de Emissão 
Artigo 32 - No processo de licenciamento ambiental de obras, de atividades e de empreendimentos de grande porte ou alto 

consumo energético, deverão ser observados os efeitos e as conseqüências às mudanças climáticas. 
§ 1º - O licenciamento ambiental poderá estabelecer limites para a emissão de gases de efeito estufa, tendo por base as metas 

global e setoriais, após estas serem definidas. 
§ 2º - Caberá a CETESB, por meio de norma própria, a elaboração e divulgação dos novos procedimentos de licenciamento 

ambiental, visando ao atendimento das metas global e setoriais, após esta serem definidas, ouvido o Comitê Gestor. 
§ 3º - A CETESB poderá definir critérios de compensação de emissões de gases de efeito estufa no processo de licenciamento 

ambiental, para fins de instituição de mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos. 
§ 4º - Os mecanismos a que alude o parágrafo anterior deverão ser mensuráveis, reportáveis e verificáveis, sem contudo 

necessariamente estarem vinculados às regras do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto. 
§ 5º - O Anexo II deste decreto contém o potencial de efeito estufa para o efeito de conversões e compensações de emissão. 
§ 6º - A compensação de emissões de gases de efeito estufa admitirá abatimentos por projetos e atividades realizados fora dos 

limites territoriais do Estado de São Paulo, para fins de mecanismos adicionais de troca de direitos obtidos. 
Artigo 33 - Deverão ser observadas no processo de licenciamento ambiental as recomendações das Avaliações Ambientais 

Estratégicas aprovadas pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente e dos Zoneamentos Ecológico-Econômicos vigentes. 
Parágrafo único - Nestes casos, as obras, atividades e empreendimentos que forem contemplados nas Avaliações Ambientais 

Estratégicas poderão ser submetidos a procedimentos de licenciamento ambiental simplificados, a serem definidos pela CETESB por norma própria, 
ouvido o CONSEMA. 

Artigo 34 - A CETESB deverá estabelecer, por meio de norma própria, os padrões de referência de emissão de gases de efeito 
estufa medidos em toneladas de CO2 equivalente, que deverão ser referendados pelo Comitê Gestor. 

CAPÍTULO VI 
Dos Planos e Programas 
SEÇÃO I  
Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima 
Artigo 35 - A Secretaria de Desenvolvimento, juntamente com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - 

FAPESP e outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, deverão elaborar o Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima 
contendo, no mínimo: 

I - diagnóstico da situação atual, incluindo indicadores de desempenho e barreiras para a inovação; 
II - mecanismos para integração com o setor empresarial e transferência de tecnologia, assegurada a participação da 

sociedade civil; 
III - mecanismos de inovação tecnológica, principalmente em energia, processos industriais, agropecuária e resíduos; 
IV - metas e prazos, bem como programa de monitoramento dos indicadores; 
V - mecanismos para promover a competitividade de bens e serviços ambientais paulistas nos mercados interno e externo. 
Parágrafo único - O Plano Estadual de Inovação Tecnológica e Clima deverá ser apresentado ao Conselho Estadual de 

Mudanças Climáticas até junho de 2011. 
SEÇÃO II 
Programa Estadual de Construção Civil Sustentável 
Artigo 36 - Fica instituído o Programa Estadual de Construção Civil Sustentável, implementado pela Secretaria do Meio 

Ambiente, com a finalidade de implantar, promover e articular ações e diretrizes que visem à inserção de critérios sociais e ambientais, compatíveis 
com os princípios de desenvolvimento sustentável, nas obras e nas contratações de serviços de engenharia a serem efetivadas pelo Poder Público, 
em todas as suas etapas. 

Artigo 37 - As ações a serem adotadas para fins de cumprimento do Programa a que se refere o artigo anterior deverão focar 
os seguintes aspectos: 

I - projeto e desempenho; 
II - desenvolvimento urbano; 
III - eficiência energética; 
IV - uso racional da água; 
V - insumos; 
VI - canteiro de obras; 
VII - resíduos e efluentes; 
VIII - cadeia produtiva e responsabilidade social. 
Artigo 38 - A elaboração e concepção de projetos para a execução de obras e serviços de engenharia a serem contratados 

pela Administração devem prever, obrigatoriamente: 
I - durabilidade e flexibilidade na concepção de espaços e instalações prediais que permitam revitalização futura; 
II - melhor desempenho ambiental durante a operação; 
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III - eficiência energética dos edifícios públicos durante as fases de construção e operação; 
IV - acessibilidade e mobilidade; 
V - redução do consumo de água e de geração de efluentes; 
VI - reuso de água, quando aplicável; 
VII - uso racional de recursos naturais no processo construtivo; 
VIII - uso de materiais, equipamentos e sistemas construtivos de menor impacto ambiental; 
IX - redução dos impactos ocasionados no canteiro de obras e entorno do projeto até a sua desmobilização; 
X - redução, reutilização, reciclagem e destinação adequada dos resíduos; 
XI - solicitação de atendimento dos mesmos critérios por parte dos fornecedores. 
§ 1º - A Secretaria do Meio Ambiente, por norma própria, deverá divulgar as diretrizes para o atendimento dos incisos I a XI 

deste artigo, incluindo a definição de indicadores para acompanhamento, até dezembro de 2010. 
§ 2º - As diretrizes para o atendimento dos incisos I a XI deste artigo deverão ser referendadas pelo Comitê Gestor. 
SEÇÃO III 
Plano Estadual de Energia 
Artigo 39 - A Secretaria de Saneamento e Energia, em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Direta e 

Indireta, deverá elaborar o Plano Estadual de Energia contendo, no mínimo: 
I - diagnóstico da situação atual; 
II - medidas e ações para a ampliação da participação das fontes renováveis na produção de energia primária no Estado; 
III - medidas e ações para a redução das emissões dos gases de efeito estufa; 
IV - metas e prazos, bem como programa de monitoramento dos indicadores. 
Parágrafo único - O Plano Estadual de Energia deverá ser apresentado ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas até 

junho de 2011. 
SEÇÃO IV 
Plano Estadual de Transporte Sustentável 
Artigo 40 - O Transporte Sustentável no âmbito do Estado de São Paulo deverá priorizar investimentos que visem o aumento 

da participação de transportes ferroviário, hidroviário, cicloviário e dutoviário em relação ao transporte rodoviário. 
Artigo 41 - Fica proibido ao Poder Público realizar leilão de veículos apreendidos, com idade superior a 20 (vinte) anos, que 

resultem no seu retorno à circulação, devendo estes serem destruídos, reciclados ou leiloados para reaproveitamento da sucata metálica. 
Artigo 42 - A Administração Pública Estadual envidará esforços com vista à redução progressiva do consumo de óleo diesel e 

sua conseqüente substituição por combustíveis mais limpos ou por meio de ações de eficiência, quando da aquisição de novas frotas. 
SEÇÃO V 
Plano Estratégico para Ações Emergenciais e Mapeamento das Áreas de Risco 
Artigo 43 - Fica a Defesa Civil do Estado responsável por elaborar o Plano Estratégico para Ações Emergenciais, com a 

apresentação de estratégias, mecanismos e instrumentos para sua execução. 
Parágrafo único - O Plano a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser apresentado ao Conselho Estadual de Mudanças 

Climáticas até dezembro de 2010. 
Artigo 44 - A Defesa Civil do Estado e a Secretaria do Meio Ambiente, ouvido o Comitê Gestor, deverão elaborar o 

Mapeamento das Áreas de Risco do Estado de São Paulo. 
§ 1º - O Mapa a que se refere o "caput" deste artigo fará parte integrante do Plano Estratégico de Ações Emergenciais e 

deverá ser atualizado a cada 5 (cinco) anos, bem como as propostas de ação deverão ser apresentados ao Conselho Estadual de Mudanças 
Climáticas até dezembro de 2011. 

§ 2º - Caberá aos municípios colaborarem, por meio da Defesa Civil Municipal, na elaboração do Mapeamento das Áreas de 
Risco do Estado de São Paulo. 

SEÇÃO VI 
Programa Educação Ambiental sobre Mudanças Climáticas 
Artigo 45 - Fica criado o Programa Educação Ambiental sobre Mudanças Climáticas, junto às Secretarias da Educação e do 

Meio Ambiente, nos termos do artigo 21 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. 
§ 1º - Nos parâmetros curriculares das escolas públicas deverão ser abordadas as questões sobre mudanças climáticas e 

padrões sustentáveis de produção e consumo. 
§ 2º - A Secretaria da Educação, em conjunto com a Secretaria do Meio Ambiente, deverá definir os temas que serão 

incorporados nos parâmetros curriculares. 
§ 3º - Caberá ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas prestar apoio na disseminação de informações sobre a temática 

de mudanças climáticas. 
SEÇÃO VII 
Programas de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação as Mudanças Climáticas e de Crédito à Economia Verde 
Artigo 46 - Fica criado o Programa de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação às Mudanças Climáticas, junto à 

Secretaria da Fazenda. 
§ 1° - São objetivos do Programa de Incentivo Econômico a Prevenção e Adaptação às Mudanças Climáticas: 
1. analisar a possibilidade de redistribuir a carga tributária incidente sobre os produtos e serviços carbono-intensivos e sobre 

suas alternativas eficientes; 
2. analisar a viabilidade da concessão de subsídios e instituição de fundos rotativos para equipamentos com maior eficiência 

energética e menores emissões de carbono, bem como sistemas de produção de energia com fontes renováveis; 
3. analisar a adoção de incentivos para a recuperação de metano gerado pela digestão anaeróbica de sistemas de tratamento 

de esgotos domésticos, efluentes industriais, resíduos rurais e resíduos sólidos urbanos, nos termos do artigo 19 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro 
de 2009;  

4. analisar a utilização de outros instrumentos econômicos com vistas a estimular novos padrões de produção e consumo no 
Estado de São Paulo. 

§ 2° - A Secretaria da Fazenda, levando em consideração os objetivos da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, elaborará, 
em até 1 (um) ano, as análises a que se refere o § 1° deste artigo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, se necessário. 

Artigo 47 - Fica instituído o Programa de Crédito à Economia Verde, com o objetivo de oferecer linhas de crédito aos entes 
privados para implementação de ações que visem a redução da emissão de gases de efeito estufa. 

Parágrafo único - A Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo S.A., será o Agente 
Financeiro e o Executor do Programa, devendo: 

1. divulgar a forma de apresentação dos pleitos dos entes privados; 
2. definir as condições financeiras e operacionais para acesso aos recursos do Programa, sendo que a efetiva contratação do 

financiamento observará todos os requisitos legais e normativos exigidos para a realização de operações de crédito com o setor público. 
Artigo 48 - Nos termos do artigo 17 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, a aplicação dos recursos do Fundo Estadual 

de Recursos Hídricos - FEHIDRO deverá contemplar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior vulnerabilidade e as ações de 
prevenção, mitigação e adaptação. 

Artigo 49 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Controle e Prevenção da Poluição - FECOP, deverá contemplar as 
ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima, conforme definido no artigo 26 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro 
de 2009. 

Artigo 50 - Dentre as ações e planos específicos de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima serão prioritariamente 
financiados pelo FECOP: 

I - o aproveitamento energético de resíduos; 
II - a melhoria dos prédios públicos; 
III - a redução da emissão da frota pública; 
IV - a recuperação florestal.  
Parágrafo único - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente, por norma própria, definir demais ações e planos financiados pelo 

FECOP para fins de enfrentamento dos efeitos das alterações do clima, desde que aprovado pelo Conselho de Orientação. 
SEÇÃO VIII 
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Programa de Remanescentes Florestais 
Artigo 51 - Fica instituído, nos termos do artigo 23 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, o Programa de 

Remanescentes Florestais, sob a coordenação da Secretaria do Meio Ambiente, com o objetivo de fomentar a delimitação, demarcação e 
recuperação de matas ciliares e outros tipos de fragmentos florestais, podendo prever, para consecução de suas finalidades, o pagamento por 
serviços ambientais aos proprietários rurais conservacionistas, bem como incentivos econômicos a políticas voluntárias de redução de desmatamento 
e proteção ambiental. 

Artigo 52 - O Programa de Remanescentes Florestais tem como objetivos específicos: 
I - contribuir para a mitigação das mudanças climáticas globais, fomentando projetos de restauração de vegetação nativa e de 

reflorestamento, voltados a promover a absorção e fixação de carbono; 
II - contribuir para a conservação da biodiversidade por meio da proteção de remanescentes de florestas e outras formas de 

vegetação nativa e do apoio à formação de corredores, especialmente por meio da recuperação de matas ciliares;  
III - fomentar a ampliação da cobertura natural, especialmente nas regiões com baixos índices de vegetação nativa; 
IV - identificar áreas prioritárias para a recuperação florestal visando a orientar a instituição de reservas legais, a implantação 

de projetos florestais para seqüestro de carbono e a adoção de sistemas de produção que favoreçam a conservação da biodiversidade e da água; 
V - apoiar a restauração de paisagens fragmentadas, fomentando ações que levem ao incremento da conectividade entre 

remanescentes de vegetação nativa e entre estes e áreas protegidas;  
VI - fomentar a implantação de projetos de reflorestamento com espécies nativas para exploração comercial sustentável e de 

sistemas agroflorestais e silvo-pastoris; 
VII - contribuir para a redução dos processos de erosão e assoreamento dos corpos hídricos, visando à melhoria da qualidade 

e quantidade de água; 
VIII - contribuir para a redução da pobreza na zona rural, por meio da remuneração pelos serviços ambientais providos pelas 

florestas nativas e pela capacitação e geração de trabalho e renda associada ao reflorestamento; 
IX - promover ações visando a criação de mecanismo financeiro de liquidez capaz de antecipar o retorno dos investimentos 

feitos no plantio de essências florestais nativas com potencial de exploração econômica; 
X - instituir mecanismos para o cadastramento e monitoramento de florestas e demais formas de vegetação nativa; 
XI - promover a integração interinstitucional visando ao planejamento e implementação de ações coordenadas pelos órgãos 

estaduais, municípios, organizações não governamentais e iniciativa privada objetivando a proteção e recuperação de florestas e demais formas de 
vegetação nativa. 

Artigo 53 - O Programa de Remanescentes Florestais será coordenado pela Secretaria do Meio Ambiente e implementado por 
suas unidades, com a participação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, da Fundação Florestal, do Comando de 
Policiamento Ambiental, da Polícia Militar, da Secretaria da Segurança Pública, e da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 

Artigo 54 - A Secretaria do Meio Ambiente atualizará e divulgará, a cada três anos, o Inventário Florestal da Vegetação Natural 
do Estado de São Paulo, com o índice de cobertura vegetal nativa e dos remanescentes florestais, destacando as diferentes fitofisionomias da 
vegetação nativa com informações discriminadas por UGRHI e por município. 

Parágrafo único - O Inventário Florestal da Vegetação Natural do Estado de São Paulo deverá ser disponibilizado a todos os 
interessados no sítio eletrônico da Secretaria do Meio Ambiente. 

Artigo 55 - Fica instituído, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, o Cadastro de Remanescentes Florestais do Estado de 
São Paulo com o objetivo de integrar e unificar os bancos de dados e as informações, dentre elas: 

I - remanescentes de vegetação nativa identificados no Inventário Florestal submetidos a monitoramento periódico; 
II - áreas ciliares e nascentes delimitadas e protegidas por seus proprietários; 
III - áreas ciliares e outras áreas de preservação permanente em processo de recuperação mediante plantio de mudas de 

espécies nativas e/ou condução da regeneração natural; 
IV - áreas disponíveis para recuperação por meio de plantios compensatórios ou voluntários; 
V - reservas legais regularizadas; 
VI - áreas disponíveis para compensação de Reservas Legais; 
VII - projetos de reflorestamento com espécies nativas implantados para sequestro de carbono; 
VIII - viveiros produtores de mudas de espécies nativas. 
Artigo 56 - A Secretaria do Meio Ambiente incentivará a restauração de florestas e demais formas de vegetação nativas, por 

meio das seguintes medidas: 
I - divulgação de técnicas e definição de critérios e diretrizes para restauração; 
II - elaboração de orientações para restauração de formações específicas como cerrado, restinga, campos de altitude, entre 

outros; 
III - fomento à recuperação de matas ciliares e nascentes; 
IV - divulgação de áreas prioritárias para promover o estabelecimento de corredores ecológicos e ampliar a permeabilidade da 

paisagem, como estratégia de restauração; 
V - definição de critérios de monitoramento para projetos de restauração;  
VI - fomento ao uso da chave de decisão e outras ferramentas utilizadas para realização de diagnóstico de áreas a serem 

recuperadas; 
VII - apoio técnico a projetos regionais e integrados;  
VIII - acesso ao banco da biodiversidade. 
§ 1º - No processo de restauração, deverão ser considerados tanto os componentes de fauna quanto de flora, prevendo a 

utilização das diferentes formas de vida das espécies vegetais, com ênfase nas espécies zoocóricas, assim como o controle de espécies exóticas 
invasoras. 

§ 2º - A Secretaria do Meio Ambiente disponibilizará, por meio do seu portal eletrônico e outros meios, lista de espécies 
vegetais nativas de ocorrência regional, atualizada a cada 2 (dois) anos, com informações para orientar a elaboração de projetos de restauração 
ecológica e reflorestamento, tais como: formação vegetal, região de ocorrência, classe sucessional, síndrome de dispersão e categoria de ameaça 
das espécies. 

Artigo 57 - A Secretaria do Meio Ambiente incentivará o manejo de remanescentes florestais visando à conservação da 
biodiversidade e à integridade dos ecossistemas por meio das seguintes medidas: 

I - minimização dos efeitos de borda; 
II - controle de espécies exóticas invasoras; 
III - controle de espécies-problema; 
IV - enriquecimento com espécies vegetais nativas zoocóricas; 
V - reintrodução de fauna, segundo critérios estabelecidos em regulamento específico; 
VI - proteção contra incêndios; 
VII - condução da regeneração natural; 
VIII - conexão de remanescentes florestais. 
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente fomentará a realização de estudos para elaboração de Planos de Manejo 

para Proteção de Remanescentes Florestais em áreas públicas e privadas. 
Artigo 58 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, indicará áreas 

prioritárias para reflorestamento com espécies nativas para fins de proteção e produção, com base nos seguintes critérios: 
I - importância para o incremento da conectividade entre remanescentes de vegetação nativa, visando a formação de 

corredores de biodiversidade; 
II - importância para a proteção dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos; 
III - presença de Unidades de Conservação de Proteção Integral, incluindo suas Zonas de Amortecimento, e de Uso 

Sustentável; 
IV - classe da capacidade de uso das terras; 
V - potencial de seqüestro de carbono em reflorestamentos; 
VI - índices de cobertura natural observados nas bacias hidrográficas. 
Parágrafo único - Para o atendimento ao "caput" deste artigo, a Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de 

Biodiversidade e Recursos Naturais, divulgará: 
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1. mapas de áreas prioritárias para reflorestamento por Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHIs; 
2. lista de espécies florestais de ocorrência regional, atualizada no mínimo anualmente, com informações para orientar a 

elaboração de projetos de restauração e reflorestamento, tais como: área de ocorrência, formação vegetal, grupo sucessional, síndrome de dispersão 
e categoria de ameaça das espécies. 

Artigo 59 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, definirá critérios e 
requisitos para o licenciamento, bem como fornecerá orientação técnica para a exploração econômica de florestas nativas em Reservas Legais, Áreas 
de Preservação Permanente em pequenas propriedades exploradas por agricultor familiar e em áreas agrícolas e florestais, contemplando: 

I - o plantio de espécies nativas para a exploração de produtos madeireiros e não madeireiros; 
II - a exploração econômica de florestas nativas implantadas;  
III - a implantação e exploração de Sistemas Agro-florestais e Sistemas Integrados Floresta-Lavoura-Pecuária; 
IV - o fomento a sistemas de manejo de culturas e plantações florestais que favoreçam o desenvolvimento de vegetação nativa 

em sub-bosque, sem prejuízo da colheita da produção ou do corte da floresta plantada. 
Parágrafo único - Para o atendimento ao "caput" deste artigo, a Secretaria do Meio Ambiente disponibilizará, através do seu 

portal eletrônico e outros meios, informações sobre modelos e alternativas técnicas para orientar o plantio de espécies nativas visando a exploração 
econômica de produtos madeireiros e não madeireiros. 

Artigo 60 - A Secretaria do Meio Ambiente, com o apoio do Comando de Policiamento Ambiental, da Polícia Militar, da 
Secretaria da Segurança Pública, e da CETESB instituirá, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o Plano de Fiscalização Integrada dos 
Remanescentes Florestais que deverá priorizar as seguintes situações: 

I - áreas ciliares e áreas de proteção de nascentes; 
II - remanescentes de vegetação nativa existentes em áreas de alta importância para a conservação da biodiversidade; 
III - zonas de Amortecimento de Unidades de Conservação de Uso Sustentável; 
IV - unidades de Conservação de Usos Sustentável; 
V - Reservas Legais averbadas; 
VI - projetos de reflorestamento e recuperação implantados como condicionantes para a expedição de licenças e autorizações 

pelos órgãos do SEAQUA; 
VII - áreas autuadas em decorrência de infrações à legislação ambiental. 
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente divulgará relatórios anuais com as informações sobre fiscalização ambiental 

dos remanescentes florestais. 
Artigo 61 - Os remanescentes de vegetação em áreas urbanas poderão ser contemplados em projetos e ações desenvolvidos 

pelos órgãos da administração estadual, especialmente no que se refere a: 
I - apoio técnico para definição de ações de manejo e proteção de remanescentes; 
II - apoio técnico a projetos de ampliação das áreas verdes urbanas, considerando a importância da vegetação para a 

mitigação de ilhas de calor, permeabilidade do solo e apoio à conservação da biodiversidade;  
III - inclusão de áreas verdes implantadas no âmbito do Programa Permanente de Ampliação das Áreas Verdes Arborizadas 

Urbanas instituído pela Lei estadual nº 13.580, de 24 de julho de 2009, para fins de monitoramento de estoques de carbono.   
Artigo 62 - A Secretaria do Meio Ambiente definirá, por resolução, precedida de consulta pública e ouvido o Conselho Estadual 

de Mudanças Climáticas, os requisitos técnicos a serem observados em projetos florestais destinados a sequestrar carbono atmosférico ou conservar 
estoques de biomassa florestal no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, contemplando: 

I - critérios para elaboração de projetos, tais como: linha de base, elegibilidade, adicionalidade e fuga, dentre outros; 
II - salvaguardas socioambientais; 
III - sistemas de monitoramento, validação e verificação de projetos. 
Artigo 63 - Fica instituído o Pagamento por Serviços Ambientais a Projetos de proprietários rurais, conforme previsto no artigo 

23 da Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, com o objetivo de incentivar a preservação e recuperação de florestas nativas. 
§ 1° - A Secretaria do Meio Ambiente definirá, por meio de norma própria, os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais, 

observando os seguintes dispositivos: 
1. os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais poderão incluir as seguintes ações: 
a) conservação de remanescentes florestais; 
b) recuperação de matas ciliares e implantação de vegetação nativa para a proteção de nascentes; 
c) plantio de mudas de espécies nativas e/ou execução de práticas que favoreçam a regeneração natural para a formação de 

corredores de biodiversidade; 
d) reflorestamentos com espécies nativas ou com espécies nativas consorciadas com espécies exóticas para exploração 

sustentável de produtos madeireiros e não madeireiros; 
e) implantação de sistemas agroflorestais e silvo-pastoris que contemplem o plantio de, no mínimo, 50 indivíduos de espécies 

arbóreas nativas por hectare; 
f) implantação de florestas comerciais em áreas contíguas aos remanescentes de vegetação nativa para a minimização de 

efeito de borda; 
g) manejo de remanescentes florestais para controle de espécies competidoras, especialmente espécies exóticas invasoras; 
2. os Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais observarão os princípios, diretrizes e critérios estabelecidos na Lei nº 

13.798, de 9 de novembro de 2009, e neste decreto e deverão definir: 
a) tipos e características dos serviços ambientais que contemplarão; 
b) áreas prioritárias para a execução do projeto; 
c) critérios de elegibilidade e priorização dos participantes; 
d) critérios para a aferição dos serviços ambientais prestados; 
e) critérios para o cálculo dos valores a serem pagos; 
f) prazos mínimos e máximos a serem observados nos contratos; 
3. a Secretaria do Meio Ambiente definirá as áreas prioritárias para a implantação de Projetos de Pagamento por Serviços 

Ambientais considerando os seguintes critérios: 
a) áreas prioritárias para o incremento da conectividade entre remanescentes de vegetação nativa; 
b) áreas situadas a montante de mananciais de abastecimento público; 
c) áreas indicadas como prioritárias para proteção ou recuperação em Plano de Bacia Hidrográfica ou Plano Diretor de 

Reflorestamento da Bacia; 
d) áreas destinadas à conservação ambiental em planos diretores, leis de uso do solo ou planos municipais; 
e) áreas com maior potencial para o seqüestro de carbono; 
4. a participação de pessoas físicas e jurídicas, como provedores de serviços ambientais, nos Projetos de Pagamento por 

Serviços Ambientais estará condicionada à comprovação do uso ou ocupação regular do imóvel a ser contemplado e a adequação do mesmo em 
relação à legislação ambiental ou, se for o caso, a assinatura de Termo de Compromisso de Adequação Ambiental no qual deverão ser estabelecidos 
as obrigações e os prazos para o cumprimento do que dispõe a legislação ambiental; 

5. os provedores de serviços ambientais serão selecionados dentre os interessados de acordo com as diretrizes e critérios de 
elegibilidade definidos nos projetos, devendo ser assegurada a observância dos princípios de publicidade, isonomia e impessoalidade. 

6. a adesão aos Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais será voluntária e deverá ser formalizada por meio de contrato 
no qual serão expressamente definidos os compromissos assumidos, requisitos, prazos de execução e demais condições a serem cumpridas pelo 
Provedor para fazer jus à remuneração. 

§ 2° - A participação de pessoas físicas e jurídicas, como provedores de serviços ambientais, nos Projetos de Pagamento por 
Serviços Ambientais estará condicionada à comprovação da inexistência de qualquer pendência do participante no Cadastro Informativo dos Créditos 
Não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais - Cadin Estadual. 

Artigo 64 - As operações financeiras destinadas ao financiamento de Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais, no 
âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais, serão efetuadas pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP.  

Parágrafo único - A liberação de recursos do FECOP para Projetos de Pagamento por Serviços Ambientais está condicionada 
à disponibilidade de recursos no Fundo, ao parecer favorável do seu Conselho de Orientação, através da Secretaria Executiva, e ao atendimento, 
pelos tomadores, dos requisitos previstos nas normas que regem o FECOP. 

Artigo 65 - Os valores a serem pagos aos provedores de serviços ambientais deverão ser proporcionais aos serviços prestados 
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considerando a extensão e características da área envolvida, os custos de oportunidade e as ações efetivamente realizadas, não podendo exceder a 
100 UFESP's por hectare por ano e 5.000 UFESP's por participante por ano. 

Artigo 66 - Fica o Secretário do Meio Ambiente autorizado a firmar convênios com Municípios para apoiar projetos de 
Pagamento por Serviços Ambientais. 

§ 1º - A assinatura do convênio com municípios fica condicionada ao atendimento dos seguintes requisitos: 
1. existência de lei municipal que autorize o poder público a realizar pagamentos por serviços ambientais a proprietários rurais, 

considerada satisfatória pela Secretaria do Meio Ambiente;  
2. existência de Conselho Municipal de Meio Ambiente com a participação de representantes da sociedade civil; 
3. existência, em seus quadros funcionais, de profissionais para a realização das atividades de assistência técnica e 

monitoramento das ações decorrentes do projeto. 
§ 2º - Os convênios deverão ser formalizados segundo a minuta padrão constante no Anexo I deste decreto, acompanhada do 

Plano de Trabalho, e a instrução dos processos deverá compreender a manifestação da Consultoria Jurídica da Secretaria do Meio Ambiente e a 
observância do disposto no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 1996, e alterações posteriores. 

§ 3º - Os municípios conveniados poderão solicitar recursos financeiros, sob a forma de crédito não reembolsável, do Fundo 
Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, para a execução de projetos de pagamento por serviços ambientais. 

Artigo 67 - Fica acrescentado ao artigo 10 do Decreto nº 46.842, de 19 de junho de 2002, alterado pelo Decreto nº 54.653, de 6 
de agosto de 2009, o inciso IX com a seguinte redação: 

"IX - implantação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Programa  de Remanescentes Florestais de que trata a Lei 
nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC". 

(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
CAPÍTULO VII 
Do gerenciamento de Recursos Hídricos 
Artigo 68 - A Política Estadual de Recursos Hídricos, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos, o Plano 

Estadual de Recursos Hídricos, os Planos de Bacias Hidrográficas, os Comitês de Bacia Hidrográfica, o Comitê Coordenador do Plano Estadual de 
Recursos Hídricos e o Conselho Estadual de Recursos Hídricos devem considerar as mudanças climáticas, a definição das áreas de maior 
vulnerabilidade e as ações de prevenção, mitigação e adaptação estabelecidas na Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009. 

Parágrafo único - Caberá aos Comitês de Bacias Hidrográficas: 
1. o acompanhamento dos indicadores sobre qualidade e quantidade dos recursos hídricos, incorporados em seus planos de 

bacias, visando seu adequado gerenciamento no âmbito da Política Estadual de Mudanças Climáticas; 
2. o acompanhamento da elaboração das Avaliações Ambientais Estratégicas e do Zoneamento Ecológico-Econômico. 
CAPÍTULO VIII 
Das Disposições Finais 
Artigo 69 - O Poder Executivo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, deverá finalizar e comunicar, até novembro de 

2010, o inventário das emissões por atividades antrópicas dos gases de efeito estufa que definirão as bases para o estabelecimento de metas pelo 
Estado. 

Artigo 70 - Caberá ao Comitê Gestor, ouvida a CETESB, após a elaboração do Inventário de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa, a proposição de metas setoriais e intermediárias, devendo estas serem fixadas até abril de 2011, mediante decreto. 

§ 1º - A proposição de metas setoriais deverá ser apresentada ao Conselho Estadual de Mudanças Climáticas e em consulta 
pública, incluindo a Internet, por no mínimo de 30 (trinta) dias. 

§ 2º - As metas setoriais e intermediárias deverão orientar investimentos públicos, outros instrumentos econômicos, planos de 
desenvolvimento e ações de licenciamento ambiental. 

Artigo 71 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial 
o Decreto nº 49.369, de 11 de fevereiro de 2005. 

Palácio dos Bandeirantes, 24 de junho de 2010 
ALBERTO GOLDMAN 

Anexo I 
a que se refere o § 2º do artigo 66 do 

Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 
Convênio que entre si celebram o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio 
Ambiente, e o Município de          , objetivando a implantação de Projeto de Pagamento por 
Serviços Ambientais no âmbito do Programa Estadual de Remanescentes Florestais 
instituído pela Política Estadual de Mudanças Climáticas 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria do Meio Ambiente, doravante denominada SECRETARIA, neste ato 
representada pelo seu Titular,            , R.G.         , devidamente autorizado pelo Governador do Estado, nos termos do Decreto nº              , de       de       
de 2010, e o Município de               , doravante denominado MUNICÍPIO, representado neste ato por seu Prefeito Municipal,             , R.G.        , 
devidamente autorizado pela Lei Municipal nº    , de    de    de    , celebram o presente Convênio, mediante as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
O presente Convênio tem por objeto a conjugação de esforços para a implantação, no MUNICÍPIO, de Projeto de Pagamento 

por Serviços Ambientais inserido no Programa de Remanescentes Florestais, que integra a Política Estadual de Mudanças Climáticas, objeto da  Lei 
estadual nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, instituído pelo Decreto nº       , de     de        de 2010, conforme Plano de Trabalho que faz parte 
integrante do presente. 

Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" poderá ser alterado, mediante consenso dos partícipes e autorização 
do Secretário do Meio Ambiente, desde que não implique em alteração do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Obrigações dos Partícipes 
Constituem obrigações dos partícipes: 
I - da SECRETARIA: 
a) designar servidores para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho constante deste Convênio, bem como 

custear, quando for o caso, as despesas de seus servidores com deslocamentos, hospedagem e alimentação; 
b) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subseqüentes, recursos para o atendimento às despesas decorrentes 

deste Convênio; 
c) garantir apoio técnico, treinamento e reciclagem periódicos a todas as ações que vierem a ser desenvolvidas em função do 

Plano de Trabalho; 
d) elaborar normas técnicas e instruções operacionais necessárias à execução do Plano de Trabalho; 
e) fiscalizar e supervisionar a execução, inclusive quanto à qualidade, das atividades previstas no Plano de Trabalho; 
f) designar um representante para acompanhar a execução deste Convênio; 
II - do MUNICÍPIO: 
a) designar servidores de seu Quadro para a execução das atividades decorrentes do Plano de Trabalho, observadas as 

disposições legais e regulamentares pertinentes, respondendo pelos encargos trabalhistas, previdenciários e demais; 
b) disponibilizar bens, materiais e equipamentos, bem como apoio logístico para a execução das ações previstas no Plano de 

Trabalho, conforme disponibilidade; 
c) treinar os servidores em conjunto com a SECRETARIA, em conformidade com o Plano de Trabalho; 
d) aplicar, na forma estabelecida no Plano de Trabalho, os recursos estaduais e municipais alocados para execução deste 

Convênio; 
e) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subseqüentes, recursos necessários para o atendimento às despesas 

decorrentes deste Convênio; 
f) elaborar relatórios periódicos das atividades desenvolvidas e dos resultados obtidos; 
g) designar um representante para acompanhar a execução deste Convênio. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Execução 
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O Convênio será executado em estrita obediência ao Plano de Trabalhoque faz parte integrante do ajuste, bem como das 
normas operativas aprovadas pelo Secretário do Meio Ambiente. 

CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos 
As atividades serão realizadas com recursos dos partícipes, não havendo repasse de recursos financeiros, ressalvado o 

disposto no § 1º desta cláusula. 
§ 1º - O Município poderá pleitear recursos financeiros, sob a forma de crédito não reembolsável, do Fundo Estadual de 

Prevenção e Controle da Poluição - FECOP para a execução de atividades previstas no Plano de Trabalho. 
§ 2º - A liberação de recursos do FECOP para projetos de PSA está condicionada à disponibilidade de recursos no Fundo, ao 

parecer favorável do seu Conselho de Orientação, através da Secretaria Executiva, e ao atendimento dos requisitos previstos nas normas que regem 
o FECOP.  

§ 3º - Aprovada a liberação de recursos do FECOP e atendidos os requisitos pertinentes, o Município firmará junto à CETESB 
e ao Banco Nossa Caixa o competente INSTRUMENTO DE LIBERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO REEMBOLSÁVEL AO AMPARO DE RECURSOS DO 
FECOP - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA POLUIÇÃO, conforme modelo adotado para o FECOP, observando integralmente 
as cláusulas contratuais definidas no instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA 
Da Vigência 
O presente Convênio terá vigência de 2 (dois) anos a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado por períodos de 12 

(doze) meses, mediante justificativa e lavratura de termos aditivos, observado o limite de 5 (cinco) anos. 
CLÁUSULA SEXTA 
Da Denúncia e Da Rescisão 
Este Convênio poderá ser denunciado, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento dos partícipes ou qualquer um 

deles, mediante notificação prévia, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, e será rescindido por descumprimento das obrigações assumidas 
ou por infração legal. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Publicação 
O presente Convênio será publicado, em extrato, no Diário Oficial do Estado. 
CLÁUSULA OITAVA 
Do Foro 
Fica eleito o Foro da Comarca da Capital, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir 

as dúvidas oriundas deste Convênio e que não forem resolvidas de comum acordo entre os partícipes. 
E, por estarem justos e acordados, assinam o presente Convênio em 2 (duas) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na 

presença das testemunhas que também subscrevem. 
São Paulo,    de       de 2010 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE pelo CONVENENTE 
Testemunhas: 
1.__________________________ 2.__________________________ 
Nome: Nome: 
R.G: R.G.: 
CPF: CPF 

Anexo II 
a que se refere o § 5º do artigo 32 do 

Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 
Gases de efeito estufa 

Tabela 1. Fórmulas químicas, nomes comuns e potencial de efeito estufa dos gases que devem ser informados no Registro Público de Emissões 
Fórmula Nome Comum Potencial de aquecimento global (GWP) 
CO2 Dióxido de Carbono 1  
CH4 Metano 21  
N2O Óxido Nitroso 310  
SF6 Hexafluoreto de Enxofre 23900  

Hidrofluorocarbonos (HFCs) 
CHF3 HFC-23 11700  
CH2F2 HFC-32 650  
CH3F HFC-41 150*  
C5H2F10 HFC-43-10mee 1300*  
C2HF5 HFC-125 2800  
C2H2F4 HFC-134 1000  
C2H2F4 HFC-134a 1300  
C2H3F3 HFC-143 300  
C2H3F3 HFC-143a 3800  
C2H4F2 HFC-152 43*  
C2H4F2 HFC-152a 140  
C2H5F HFC-161 12*  
C3HF7 HFC-227ea 2900  
C3H2F6 HFC-236cb 1300*  
C3H2F6 HFC-236ea 1200*  
C3H2F6 HFC-236fa 6300  
C3H3F5 HFC-245ca 560  
C3H3F5 HFC-245fa 950*  
C4H5F5 HFC-365mfc 890*  

Perfluorocarbonos (PFCs) 
CF4 PFC-14 Perfluorometano 6500  
C2F6 PFC-116 Perfluoroetano 9200  
C3F8 PFC-218 Perfluoropropano 7000  
C4F10 Perfluorobutano 7000  
c-C4F8 Perfluorociclobutano 8700  
C5F12 Perfluoropentano 7500  
C6F14 Perfluorohexano 7400  
Tabela 2. Gases de efeito estufa, de informação opcional no Registro Público de Emissões e seus respectivos potenciais de aquecimento global 
(GWP) 

Composto Químico GWP 
R-401A 18 
R-401B 15 
R-401C 21 
R-402A 1680 
R-402B 1064 
R-403A 1400 
R-403B 2730 
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R-404A 3260 
R-406A 0 
R-407A 1770 
R-407B 2285 
R-407C 1526 
R-407D 1428 
R-407E 1363 
R-408A 1944 
R-409A 0 
R-409B 0 
R-410A 1725 
R-410B 1833 
R-411A 15 
R-411B 4 
R-412A 350 
R-413A 1774 
R-414A 0 
R-414B 0 
R-415A 25 
R-415B 105 
R-416A 767 
R-417ª 1955 
R-418ª 4 
R-419ª 2403 
R-420ª 1144 
R-500 37 
R-501 0 
R-502 0 
R-503 4692 
R-504 313 
R-505 0 
R-506 0 

R-507 ou R-507A 3300 
R-508ª 10175 
R-508B 10350 

R-509 ou R-509A 3920 
CFC-11  
CFC-12  

CFC -113  
CFC -114  
CFC -115  
HCFC - 22  
HCFC - 123  
HCFC - 124  

HCFC - 141b  
HCFC - 142b  
HCFC - 225ca  
HCFC - 225cb  
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ANEXO VIII 
LEI Nº 12.300, DE 16 DE MARÇO DE 2006 

 
LEI Nº 12.300, DE 16 DE  MARÇO DE 2006. 
(Projeto de lei nº 326/2005, do Deputado Arnaldo Jardim - PPS  e outros ) 
Institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
TÍTULO I 
Da Política Estadual De Resíduos Sólidos 
CAPÍTULO I 
Dos Princípios e Objetivos 
Artigo 1º - Esta lei institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos e define princípios e diretrizes, objetivos, instrumentos para a gestão integrada e 
compartilhada de resíduos sólidos, com vistas à prevenção e ao controle da poluição, à proteção e à recuperação da qualidade do meio ambiente, e à 
promoção da saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado de São Paulo. 
Artigo 2º - São princípios da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos que leve em consideração as variáveis ambientais, sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e 
de saúde pública; 
II - a gestão integrada e compartilhada dos resíduos sólidos por meio da articulação entre Poder Público, iniciativa privada e demais segmentos da 
sociedade civil; 
III - a cooperação interinstitucional com os órgãos da União e dos Municípios, bem como entre secretarias, órgãos e agências estaduais; 
IV - a promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo; 
V - a prevenção da poluição mediante práticas que promovam a redução ou eliminação de resíduos na fonte geradora; 
VI - a minimização dos resíduos por meio de incentivos às práticas ambientalmente adequadas de reutilização, reciclagem, redução e recuperação; 
VII - a garantia da sociedade ao direito à informação, pelo gerador, sobre o potencial de degradação ambiental dos produtos e o impacto na saúde 
pública; 
VIII  - o acesso da sociedade à educação ambiental; 
IX - a adoção do princípio do poluidor-pagador; 
X - a responsabilidade dos produtores ou importadores de matérias-primas, de produtos intermediários ou acabados, transportadores, distribuidores, 
comerciantes, consumidores, catadores, coletores, administradores e proprietários de área de uso público e coletivo e operadores de resíduos sólidos 
em qualquer das fases de seu gerenciamento; 
XI - a atuação em consonância com as políticas estaduais de recursos hídricos, meio ambiente, saneamento, saúde, educação e desenvolvimento 
urbano; 
XII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem econômico, gerador de trabalho e renda; 
Artigo 3º - São objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o uso sustentável, racional e eficiente dos recursos naturais; 
II - a preservação e a melhoria da qualidade do meio ambiente, da saúde pública e a recuperação das áreas degradadas por resíduos sólidos; 
III - reduzir a quantidade e a nocividade dos resíduos sólidos, evitar os problemas ambientais e de saúde pública por eles gerados e erradicar os 
"lixões", "aterros controlados" , "bota-foras" e demais destinações inadequadas; 
IV - promover a inclusão social de catadores, nos serviços de coleta seletiva; 
V - erradicar o trabalho infantil em resíduos sólidos promovendo a sua integração social e de sua família; 
VI - incentivar a cooperação intermunicipal, estimulando a busca de soluções consorciadas e a solução conjunta dos problemas de gestão de 
resíduos de todas as origens; 
VII - fomentar a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios. 
Parágrafo único - Para alcançar os objetivos colimados, caberá ao Poder Público, em parceria com a iniciativa privada: 
1. articular, estimular e assegurar as ações de eliminação, redução, reutilização, reciclagem, recuperação, coleta, transporte, tratamento e disposição 
final dos resíduos sólidos; 
2. incentivar a pesquisa, o desenvolvimento, a adoção e a divulgação de novas tecnologias de reciclagem, tratamento e disposição final de resíduos 
sólidos, inclusive de prevenção à poluição; 
3. incentivar a informação sobre o perfil e o impacto ambiental de produtos através da autodeclaração na rotulagem, análise de ciclo de vida e 
certificação ambiental; 
4. promover ações direcionadas à criação de mercados locais e regionais para os materiais recicláveis e reciclados; 
5. incentivar  ações que visem ao uso racional de embalagens; 
6. instituir linhas de crédito e financiamento para a elaboração e implantação de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
7. instituir programas específicos de incentivo para a implantação de sistemas ambientalmente adequados de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos; 
8. promover a implantação, em parceria com os Municípios, instituições de ensino e pesquisa e organizações não-governamentais, de programa 
estadual de capacitação de recursos humanos com atuação na área de resíduos sólidos; 
9. incentivar a criação e o desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que realizam a coleta e a separação, 
o beneficiamento e o reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis; 
10. promover ações que conscientizem e disciplinem os cidadãos para o adequado uso do sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos; 
11. assegurar a regularidade, continuidade e universalidade nos sistemas de coleta, transporte, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos; 
12. criar incentivos aos Municípios que se dispuserem a implantar, ou a permitir a implantação, em seus territórios, de instalações licenciadas para 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos, oriundos de quaisquer outros Municípios; 
13. implantar Sistema Declaratório Anual para o controle da geração, estocagem, transporte e destinação final de resíduos industriais; 
14. promover e exigir a recuperação das áreas degradadas ou contaminadas por gerenciamento inadequado dos resíduos sólidos mediante 
procedimentos específicos fixados em regulamento; 
15. promover a gestão integrada e compartilhada de resíduos sólidos, apoiando a concepção, implementação e gerenciamento dos sistemas de 
resíduos sólidos com participação social e sustentabilidade. 
CAPÍTULO II 
DOS INSTRUMENTOS 
Artigo 4º - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos: 
I - o planejamento integrado e compartilhado do gerenciamento dos resíduos sólidos; 
II - os Planos Estadual e Regionais de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 
III - os Planos dos Geradores; 
IV - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; 
V - o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 
VI - o termo de compromisso e termo de ajustamento de conduta; 
VII - os acordos voluntários ou propostos pelo Governo, por setores da economia; 
VIII - o  licenciamento, a fiscalização e as penalidades; 
IX - o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental; 
X - o aporte de recursos orçamentários e outros, destinados prioritariamente às práticas de prevenção da poluição, à minimização dos resíduos 
gerados e à recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos; 
XI - os incentivos fiscais, tributários e creditícios que estimulem as práticas de prevenção da poluição e de minimização dos resíduos gerados e a 
recuperação de áreas degradadas e remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos; 
XII - as medidas fiscais, tributárias, creditícias e administrativas que inibam ou restrinjam a produção de bens e a prestação de serviços com maior 
impacto ambiental; 
XIII - os incentivos à gestão regionalizada dos resíduos sólidos; 
XIV - as linhas de financiamento de fundos estaduais; 
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XV - a divulgação de dados e informações incluindo os programas, as metas, os indicadores e os relatórios ambientais; 
XVI - a disseminação de informações sobre as técnicas de prevenção da poluição, de minimização, de tratamento e destinação final de resíduos; 
XVII - a educação ambiental; 
XVIII - a gradação de metas, em conjunto com os setores produtivos, visando à redução na fonte e à reciclagem de resíduos que causem riscos à 
saúde pública e ao meio ambiente; 
XIX - o incentivo à certificação ambiental de produtos; 
XX - o incentivo à autodeclaração ambiental na rotulagem dos produtos; 
XXI - o incentivo às auditorias ambientais; 
XXII - o incentivo ao seguro ambiental; 
XXIII - o incentivo mediante programas específicos para a implantação de unidades de coleta, triagem, beneficiamento e reciclagem de resíduos; 
XXIV - o incentivo ao uso de resíduos e materiais reciclados como matéria-prima; 
XXV - o incentivo a pesquisa e a implementação de processos que utilizem as  tecnologias limpas. 
CAPÍTULO III 
Das Definições 
Artigo 5º - Para os efeitos desta lei, consideram-se: 
I - resíduos sólidos: os materiais decorrentes de atividades humanas em sociedade, e que se apresentam nos estados sólido ou semi-sólido, como 
líquidos não passíveis de tratamento como efluentes, ou ainda os gases contidos; 
II - prevenção da poluição ou redução na fonte: a utilização de processos, práticas, materiais, produtos ou energia que evitem ou minimizem a 
geração de resíduos na fonte e reduzam os riscos para a saúde humana e para o meio ambiente; 
III - minimização dos resíduos gerados: a redução, ao menor volume, quantidade e periculosidade possíveis, dos materiais e substâncias, antes de 
descartá-los no meio ambiente; 
IV - gestão compartilhada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar e gerenciar sistemas de resíduos, com a participação dos setores 
da sociedade com a perspectiva do desenvolvimento sustentável; 
V - gestão integrada de resíduos sólidos: a maneira de conceber, implementar, administrar os resíduos sólidos considerando uma ampla participação 
das áreas de governo responsáveis no âmbito estadual e municipal; 
VI - unidades receptoras de resíduos: as instalações licenciadas pelas autoridades ambientais para a recepção, segregação, reciclagem, 
armazenamento para futura reutilização, tratamento ou destinação final de resíduos; 
VII - aterro sanitário: local utilizado para disposição final de resíduos urbanos, onde são aplicados critérios de engenharia e normas operacionais 
especiais para confinar esses resíduos com segurança, do ponto de vista de controle da poluição ambiental e proteção à saúde pública; 
VIII - aterro industrial: técnica de disposição final de resíduos sólidos perigosos ou não perigosos, que utiliza princípios específicos de engenharia para 
seu seguro confinamento, sem causar danos ou riscos à saúde pública e à segurança, e que evita a contaminação de águas superficiais, pluviais e 
subterrâneas, e minimiza os impactos ambientais; 
IX - área contaminada: área, terreno, local, instala-ção, edificação ou benfeitoria que contém quantidades ou concentrações de matéria em condições 
que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente e a outro bem a proteger; 
X - área degradada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que por ação humana teve as suas características ambientais 
deterioradas; 
XI - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso declarado; 
XII - co-processamento de resíduos em fornos de produção de clínquer: técnica de utilização de resíduos sólidos industriais a partir do seu 
processamento como substituto parcial de matéria-prima ou combustível, no sistema forno de produção de clínquer, na fabricação do cimento; 
XIII - reciclagem: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados com a necessidade de tratamento para alterar as suas características 
físico-químicas; 
XIV - unidades geradoras: as instalações que por processo de transformação de matéria-prima, produzam resíduos sólidos de qualquer natureza; 
XV - aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes: área onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil 
classe A, conforme classificação específica, e resíduos inertes no solo, visando à reservação de materiais segregados, de forma a possibilitar o uso 
futuro dos materiais e/ou futura utilização da área, conforme princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à 
saúde pública e ao meio ambiente; 
XVI - resíduos perigosos: aqueles que em função de suas propriedades químicas, físicas ou biológicas, possam apresentar riscos à saúde pública ou 
à qualidade do meio ambiente; 
XVII - reutilização: prática ou técnica na qual os resíduos podem ser usados na forma em que se encontram sem necessidade de tratamento para 
alterar as suas características físico-químicas; 
XVIII - deposição inadequada de resíduos: todas as formas de depositar, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular resíduos sólidos sem medidas 
que assegurem a efetiva proteção ao meio ambiente e à saúde pública; 
XIX - coleta seletiva: o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos, previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de encaminhá-los 
para reciclagem, compostagem, reuso, tratamento ou outras destinações alternativas. 
Artigo 6º - Nos termos desta lei, os resíduos sólidos enquadrar-se-ão nas seguintes categorias: 
I - resíduos urbanos: os provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza de 
vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem urbana passíveis de contratação ou delegação a particular, nos termos de lei municipal; 
II - resíduos industriais: os provenientes de atividades de pesquisa e de transformação de matérias-primas e substâncias orgânicas ou inorgânicas em 
novos produtos, por processos específicos, bem como os provenientes das atividades de mineração e extração, de montagem e manipulação de 
produtos acabados e aqueles gerados em áreas de utilidade, apoio, depósito e de administração das indústrias e similares, inclusive resíduos 
provenientes de Estações de Tratamento de Água - ETAs e Estações de Tratamento de Esgosto - ETEs; 
III - resíduos de serviços de saúde: os provenientes de qualquer unidade que execute atividades de natureza médico-assistencial humana ou animal; 
os provenientes de centros de pesquisa, desenvolvimento ou experimentação na área de farmacologia e saúde; medicamentos e imunoterápicos 
vencidos ou deteriorados; os provenientes de necrotérios, funerárias e serviços de medicina legal; e os provenientes de barreiras sanitárias; 
IV - resíduos de atividades rurais: os provenientes da atividade agropecuária, inclusive os resíduos dos insumos utilizados; 
V - resíduos provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, e ferroviários, postos de fronteira e estruturas similares: os resíduos sólidos de 
qualquer natureza provenientes de embarcação, aeronave ou meios de transporte terrestre, incluindo os produzidos nas atividades de operação e 
manutenção, os associados às cargas e aqueles gerados nas instalações físicas ou áreas desses locais; 
VI - resíduos da construção civil -  os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da 
preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 
madeiras, compensados, forros e argamassas, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações e fiação elétrica, comumente 
chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. 
Parágrafo único - Os resíduos gerados nas operações de emergência ambiental,  em acidentes dentro ou fora das unidades geradoras ou receptoras 
de resíduo, nas operações de remediação de áreas contaminadas e os materiais gerados nas operações de escavação e dragagem deverão ser 
previamente caracterizados e, em seguida encaminhados para destinação adequada. 
Artigo 7º - Os resíduos sólidos que, por suas características exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, serão definidos pelos órgãos 
estaduais competentes. 
TÍTULO II 
Da Gestão dos Resíduos Sólidos 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Preliminares 
Artigo 8º - As unidades geradoras e receptoras de resíduos deverão ser projetadas, implantadas e operadas em conformidade com a legislação e com 
a regulamentação pertinente, devendo ser monitoradas de acordo com projeto previamente aprovado pelo órgão ambiental competente. 
Artigo 9º - As atividades e instalações de transporte de resíduos sólidos deverão ser projetadas, licenciadas, implantadas e operadas em 
conformidade com a legislação em vigor, devendo a movimentação de resíduos ser monitorada por meio de registros rastreáveis, de acordo com o 
projeto previamente aprovado pelos órgãos previstos em lei ou regulamentação específica. 
Artigo 10 - As unidades receptoras de resíduos de caráter regional e de uso intermunicipal terão prioridade na obtenção de financiamentos pelos 
organismos oficiais de fomento. 
Artigo 11 - vetado. 
Artigo 12 - Os governos estadual e municipais, consideradas as suas particularidades, deverão incentivar e promover ações que visem a reduzir a 
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poluição difusa por resíduos sólidos. 
Artigo 13 - A gestão dos resíduos sólidos urbanos será feita pelos Municípios, de forma, preferencialmente, integrada e regionalizada, com a 
cooperação do Estado e participação dos organismos da sociedade civil, tendo em vista a máxima eficiência e a adequada proteção ambiental e à 
saúde pública. 
Parágrafo único - Nas regiões metropolitanas, as soluções para gestão dos resíduos sólidos deverão seguir o plano metropolitano de resíduos sólidos 
com participação do Estado, Municípios e da sociedade civil. 
Artigo 14 - São proibidas as seguintes formas de destinação e utilização de resíduos sólidos: 
I - lançamento "in natura" a céu aberto; 
II - deposição inadequada no solo; 
III - queima a céu aberto; 
IV - deposição em áreas sob regime de proteção especial e áreas sujeitas a inundação; 
V - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de telecomunicações e assemelhados; 
VI - infiltração no solo sem tratamento prévio e projeto aprovado pelo órgão de controle ambiental estadual competente; 
VII - utilização para alimentação animal, em desacordo com a legislação vigente; 
VIII - utilização para alimentação humana; 
IX - encaminhamento de resíduos de serviços de saúde para disposição final em aterros, sem submetê-los previamente a tratamento específico, que 
neutralize sua periculosidade. 
§ 1º - Em situações excepcionais de emergência sanitária e fitossanitária, os órgãos da saúde e de controle ambiental competentes poderão autorizar 
a queima de resíduos a céu aberto ou outra forma de tratamento que utilize tecnologia alternativa. 
§ 2º - vetado. 
Artigo 15 - vetado. 
Artigo 16 - Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de suas atividades econômicas, de acidentes ambientais ou 
pela disposição de resíduos sólidos, deverão promover a sua recuperação ou remediação em conformidade com procedimentos específicos, 
estabelecidos em regulamento. 
Artigo 17 - A importação, a exportação e o transporte interestadual de resíduos, no Estado, dependerão de prévia autorização dos órgãos ambientais 
competentes. 
Parágrafo único - Os resíduos sólidos gerados no Estado somente poderão ser enviados para outros Estados da Federação, mediante prévia 
aprovação do órgão ambiental do Estado receptor. 
Artigo 18 - A Administração Pública optará, preferencialmente, nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de reduzido impacto 
ambiental, que sejam não-perigosos, recicláveis e reciclados, devendo especificar essas características na descrição do objeto das licitações, 
observadas as formalidades legais. 
CAPÍTULO II 
Dos Planos De Gerenciamento De Resíduos Sólidos 
Artigo 19 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, a ser elaborado pelo gerenciador dos resíduos e de acordo com os critérios 
estabelecidos pelos órgãos de saúde e do meio ambiente, constitui documento obrigatoriamente integrante do processo de licenciamento das 
atividades e deve contemplar os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e 
disposição final, bem como a eliminação dos riscos, a proteção à saúde e ao ambiente, devendo contemplar em sua elaboração e implementação: 
I - vetado; 
II - as diretrizes estabelecidas no Plano Estadual de Recursos Hídricos e no Plano Estadual de Saneamento, quando houver; 
III - o cronograma de implantação e programa de monitoramento e avaliação das medidas e das ações implementadas. 
Parágrafo único - O programa de monitoramento e demais mecanismos de acompanhamento das metas dos planos de gerenciamento de resíduos 
previstos nesta lei serão definidos em regulamento. 
Artigo 20 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento, os Municípios que gerenciarem os resíduos urbanos em conformidade com 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Urbanos. 
§ 1º - Os Planos referidos no "caput" deverão ser apresentados a cada quatro anos e contemplar: 
1. a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos gerados, bem como os prazos máximos para sua destinação; 
2. a estratégia geral do responsável pela geração, reciclagem, tratamento e disposição dos resíduos sólidos, inclusive os provenientes dos serviços 
de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio ambiente; 
3. as medidas que conduzam à otimização de recursos, por meio da cooperação entre os Municípios, assegurada a participação da sociedade civil, 
com vistas à implantação de soluções conjuntas e ação integrada; 
4. a definição e a descrição de medidas e soluções direcionadas: 
a) às praticas de prevenção à poluição; 
b) à minimização dos resíduos gerados, através da reutilização, reciclagem e recuperação; 
c) à compostagem; 
d) ao tratamento ambientalmente adequado; 
5. os tipos e a setorização da coleta; 
6. a forma de transporte, armazenamento e disposição final; 
7. as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de manuseio incorreto ou de acidentes; 
8. as áreas para as futuras instalações de recebimento de resíduos, em consonância com os Planos Diretores e legislação de uso e ocupação do 
solo; 
9. o diagnóstico da situação gerencial atual e a proposta institucional para a futura gestão do sistema; 
10. o diagnóstico e as ações sociais, com a avaliação da presença de catadores nos lixões e nas ruas das cidades, bem como as alternativas da sua 
inclusão social; 
11. as fontes de recursos para investimentos, operação do sistema e amortização de financiamentos. 
§ 2º - O horizonte de planejamento do Plano de Gerenciamento de Resíduos Urbanos deve ser compatível com o período de implantação dos seus 
programas e projetos, ser periodicamente revisado e compatibilizado com o plano anteriormente vigente. 
§ 3º - Os Municípios com menos de 10.000 (dez mil) habitantes de população urbana, conforme último censo, poderão apresentar Planos de 
Gerenciamento de Resíduos Urbanos simplificados, na forma estabelecida em regulamento. 
Artigo 21 - Os gerenciadores de resíduos industriais deverão seguir, na elaboração dos respectivos Planos de Gerenciamento, as gradações de 
metas estabelecidas pelas suas associações representativas setoriais e pelo órgão ambiental. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, entre outros, serão considerados os seguintes setores produtivos: 
1. atividade de extração de minerais; 
2. indústria metalúrgica; 
3. indústria de produtos de minerais não-metálicos; 
4. indústria de materiais de transporte; 
5. indústria mecânica; 
6. indústria de madeira, de mobiliário, e de papel, papelão e celulose; 
7. indústria da borracha; 
8. indústria de couros, peles e assemelhados e de calçados; 
9. indústria química e petroquímica; 
10. indústria de produtos farmacêuticos, veterinários e de higiene pessoal; 
11. indústria de produtos alimentícios; 
12. indústria de bebidas e fumo; 
13. indústria têxtil e de vestuário, artefatos de tecidos e de viagem; 
14. indústria da construção; 
15. indústria de produção de materiais plásticos; 
16. indústria de material elétrico, eletrônico e de comunicação; 
17. indústria de embalagens. 
§ 2º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a implantação de Bolsas de Resíduos, objetivando o reaproveitamento e o 
gerenciamento eficiente dos resíduos sólidos, conforme definido em regulamento. 
§ 3º - O Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais poderá prever a destinação em centrais integradas de tratamento para múltiplos resíduos.  
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§ 4º - Os órgãos ambientais competentes poderão, na forma estabelecida em regulamento, exigir a apresentação do Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Industriais para efeito de aprovação, avaliação e controle. 
Artigo 22 - Os órgãos do meio ambiente e da saúde definirão os estabelecimentos de saúde que estão obrigados a apresentar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos. 
Artigo 23 - vetado. 
Artigo 24 - vetado. 
CAPÍTULO III 
Dos Resíduos Urbanos 
Artigo 25 - Os Municípios são responsáveis pelo planejamento e execução com regularidade e continuidade, dos serviços de limpeza, exercendo a 
titularidade dos serviços em seus respectivos territórios. 
Parágrafo único - A prestação dos serviços mencionados no "caput" deverá adequar-se às peculiaridades e necessidades definidas pelo Município, 
nos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 
Artigo 26 - A taxa de limpeza urbana é o instrumento que pode ser  adotado pelos Municípios para atendimento do custo da implantação e operação 
dos serviços de limpeza urbana. 
§ 1º - Com vistas à sustentabilidade dos serviços de limpeza urbana, os Municípios poderão fixar os critérios de mensuração dos serviços, para 
efeitos de cobrança da taxa de limpeza urbana, com base, entre outros, nos seguintes indicadores: 
1. a classificação dos serviços; 
2. a correlação com o consumo de outros serviços públicos; 
3. a quantidade e freqüência dos serviços prestados; 
4. a avaliação histórica e estatística da efetividade de cobrança em cada região geográfica homogênea; 
5. a autodeclaração do usuário. 
§ 2º - Poderão ser instituídas taxas e tarifas diferenciadas de serviços especiais, referentes aos resíduos que: 
1. contenham substâncias ou componentes potencialmente perigosos à saúde pública e ao meio ambiente; 
2. por sua quantidade ou suas características, tornem onerosa a operação do serviço público de coleta, transporte, tratamento e disposição final dos 
resíduos urbanos. 
Artigo 27 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado. 
Artigo 28 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana deverão acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada, cabendo-lhes observar as 
normas municipais que estabelecem as regras para a seleção e acondicionamento dos resíduos no próprio local de origem, e que indiquem os locais 
de entrega e coleta. 
§ 1º - Cabe ao Poder Público Municipal, por meio dos órgãos competentes, dar ampla publicidade às disposições e aos procedimentos do sistema de 
limpeza urbana, bem como da forma de triagem e seleção, além dos locais de entrega dos resíduos. 
§ 2º - A coleta de resíduos urbanos será feita, preferencialmente, de forma seletiva e com inclusão social. 
Artigo 29 - O Estado deve, nos limites de sua competência e atribuições: 
I - promover ações objetivando a que os sistemas de coleta, transporte, tratamentos e disposição final de resíduos sólidos sejam estendidos a todos 
os Municípios e atendam aos princípios de regularidade, continuidade, universalidade em condições sanitárias de segurança;  
II - incentivar a implantação, gradativa, nos Municípios da segregação dos resíduos sólidos na origem, visando ao reaproveitamento e à reciclagem; 
III - estimular os Municípios a atingirem a auto-sustentabilidade econômica dos seus sistemas de limpeza urbana, mediante orientação para a criação 
e implantação de mecanismos de cobrança e arrecadação compatíveis com a capacidade de pagamento da população; 
IV - fomentar a elaboração de legislação e atos normativos específicos de limpeza urbana nos Municípios, em consonância com as políticas estadual 
e federal; 
V - criar mecanismos que facilitem o uso e a comercialização dos recicláveis e reciclados em todas as regiões do Estado; 
VI - incentivar a formação de consórcios entre Municípios com vistas ao tratamento, processamento de resíduos e comercialização de materiais 
recicláveis; 
VII - fomentar parcerias das indústrias recicladoras com o Poder Público e a iniciativa privada nos programas de coleta seletiva e no apoio à 
implantação e desenvolvimento de associações ou cooperativas de catadores. 
Artigo 30 - O Estado adotará critérios de elegibilidade para financiamento de projetos, programas e sistemas de resíduos sólidos aos Municípios que 
contemplem ou estejam de acordo com: 
I - as diretrizes e recomendações dos planos regionais e estadual de resíduos sólidos; 
II - a sustentabilidade financeira dos empreendimentos através da demonstração dos instrumentos específicos de custeio; 
III - a sustentabilidade técnico-operacional por meio de programas continuados de capacitação e educação ambiental; 
IV - vetado. 
CAPÍTULO IV 
Dos Resíduos Industriais 
Artigo 31 - O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os perigosos, desde a geração até a destinação final, será feito de forma a 
atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, com base no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de que trata esta lei. 
Artigo 32 - Compete aos geradores de resíduos industriais a responsabilidade pelo seu gerenciamento, desde a sua geração até a sua disposição 
final, incluindo: 
I - a separação e coleta interna dos resíduos, de acordo com suas classes e características; 
II - o acondicionamento, identificação e transporte interno, quando for o caso; 
III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem; 
IV - a apresentação dos resíduos à coleta externa, quando cabível, de acordo com as normas pertinentes e na forma exigida pelas autoridades 
competentes; 
V - o transporte, tratamento e destinação dos resíduos, na forma exigida pela legislação pertinente. 
Artigo 33 - O emprego de resíduos industriais perigosos, mesmo que tratados, reciclados ou recuperados para utilização como adubo, matéria-prima 
ou fonte de energia, bem como suas incorporações em materiais, substâncias ou produtos, dependerá de prévia aprovação dos órgãos competentes, 
mantida, em qualquer caso, a responsabilidade do gerador. 
§ 1º - O fabricante deverá comprovar que o produto resultante da utilização dos resíduos referidos no "caput" deste artigo não implicará risco adicional 
à saúde pública e ao meio ambiente. 
§ 2° - É vedada a incorporação de resíduos industriais perigosos em materiais, substâncias ou produtos, para fins de diluição de substâncias 
perigosas. 
Artigo 34 - As instalações industriais para o processamento de resíduos são consideradas unidades receptoras de resíduos, estando sujeitas às 
exigências desta lei. 
CAPÍTULO V 
Dos Resíduos Perigosos 
Artigo 35 - Os resíduos perigosos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para acondicionamento, armazenamento, 
coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, deverão receber tratamento 
diferenciado durante as operações de segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. 
Artigo 36 - O licenciamento, pela autoridade de controle ambiental, de empreendimento ou atividade que gere resíduo perigoso condicionar-se-á à 
comprovação de capacidade técnica para o seu gerenciamento. 
Artigo 37 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado; 
IV - vetado;  
V - vetado; 
VI - vetado. 
Artigo 38 - A coleta e gerenciamento de resíduos perigosos, quando não forem executados pelo próprio gerador, somente poderão ser exercidos por 
empresas autorizadas pelo órgão de controle ambiental para tal fim. 
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Artigo 39 - O transporte dos resíduos perigosos deverá ser feito com emprego de equipamentos adequados, sendo devidamente acondicionados e 
rotulados em conformidade com as normas nacionais e internacionais pertinentes. 
Parágrafo único - Quando houver movimentação de resíduos perigosos  para fora da unidade geradora, os geradores, transportadores e as unidades 
receptoras de resíduos perigosos deverão, obrigatoriamente, utilizar o Manifesto de Transporte de Resíduos, de acordo com critérios estabelecidos 
pela legislação vigente. 
Artigo 40 - Aquele que executar o transporte de resíduos perigosos deverá verificar, junto aos órgãos de trânsito do Estado e dos Municípios, as rotas 
preferenciais por onde a carga deverá passar, e informar ao órgão de controle ambiental estadual o roteiro de transporte. 
TÍTULO III 
Da Informação 
CAPÍTULO I 
Da Informação e da Educação Ambiental 
Artigo 41 - O órgão ambiental elaborará e apresentará, anualmente, o Inventário Estadual de Resíduos, que constará de: 
I - cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente, poluidoras, industriais, de transportadoras e locais de disposição de resíduos sólidos, 
especialmente, os industriais e os perigosos;  
II - sistema declaratório; 
III - relação de fontes e substâncias consideradas de interesse.  
Parágrafo único - O inventário referido no "caput" deverá ser, obrigatoriamente, apresentado à Assembléia Legislativa do Estado.   
Artigo 42 - Fica assegurado ao público em geral, o acesso às informações relativas a resíduos sólidos existentes nos bancos de dados dos órgãos e 
das entidades da administração direta e indireta do Estado.   
Artigo 43 - Compete ao Poder Público fomentar e promover a educação ambiental sobre resíduos sólidos, inclusive por meio de convênios com 
entidades públicas e privadas.  
Artigo 44 - Os fabricantes, importadores ou fornecedores de produtos e serviços que gerem resíduo potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou 
ao ambiente devem informar à comunidade sobre os riscos decorrentes de seu manejo, de maneira ostensiva e adequada. 
Artigo 45 - Os fabricantes e os importadores de produtos que gerem resíduos potencialmente nocivos ao meio ambiente devem informar os 
consumidores sobre os impactos ambientais deles decorrentes, bem como sobre o seu processo de produção, por meio de rotulagem, em 
conformidade com os critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente. 
CAPÍTULO II 
Do Sistema Declaratório Anual 
Artigo 46 - As fontes geradoras, os transportadores e as unidades receptoras de resíduos ficam obrigadas a apresentar, anualmente, declaração 
formal contendo as quantidades de resíduos gerados, armazenados, transportados e destinados, na forma a ser fixada no regulamento desta lei.  
Artigo 47 - Os geradores e/ou responsáveis pelo gerenciamento de resíduos sólidos perigosos devem informar, anualmente, ou sempre que solicitado 
pelas autoridades competentes do Estado e do Municípios: 
I - a quantidade de resíduos gerados, manipulados, acondicionados, armazenados, coletados, transportados ou tratados, conforme cada caso 
específico, assim como a natureza dos mesmos e sua disposição final; 
II - as medidas adotadas com o objetivo de reduzir a quantidade e a periculosidade dos resíduos e de aperfeiçoar tecnicamente o seu gerenciamento;  
III - as instalações de que dispõem e os procedimentos relacionados ao gerenciamento de resíduos;  
IV - os dados que forem julgados necessários pelos órgãos competentes.  
TÍTULO IV 
Das Responsabilidades, Infrações E Penalidades 
CAPÍTULO I 
Das Responsabilidades 
Artigo 48 - Os geradores de resíduos são responsáveis pela gestão dos mesmos. 
Parágrafo único - Para os efeitos deste artigo, equipara-se ao gerador o órgão municipal ou a entidade responsável pela coleta, pelo tratamento e 
pela disposição final dos resíduos urbanos. 
Artigo 49 - No caso de ocorrências envolvendo resíduos que coloquem em risco o ambiente e a saúde pública, a responsabilidade pela execução de 
medidas corretivas será: 
I - do gerador, nos eventos ocorridos em suas instalações; 
II - do gerador e do transportador, nos eventos ocorridos durante o transporte de resíduos sólidos;  
III - do gerador e do gerenciador de unidades receptoras, nos eventos ocorridos nas instalações destas últimas.  
§ 1º - Os derramamentos, os vazamentos ou os despejos acidentais de resíduos deverão ser comunicados por qualquer dos responsáveis, 
imediatamente após o ocorrido, à defesa civil, aos órgãos ambiental e de saúde pública competentes. 
§ 2º - O gerador do resíduo derramado, vazado ou despejado acidentalmente deverá fornecer, quando solicitado pelo órgão ambiental competente, 
todas as informações relativas à quantidade e composição do referido material, periculosidade e procedimentos de desintoxicação e de 
descontaminação. 
Artigo 50 - Os geradores e gerenciadores de unidades receptoras de resíduos sólidos deverão requerer, junto aos órgãos competentes, registro de 
encerramento de atividades. 
Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se refere o "caput" deste artigo deverá, para as atividades previstas em regulamento, ser 
acompanhada de relatório conclusivo de auditoria ambiental atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto do 
empreendimento. 
Artigo 51 - O gerador de resíduos de qualquer origem ou natureza e seus sucessores respondem pelos danos ambientais, efetivos ou potenciais. 
§ 1º - Os geradores dos resíduos referidos, seus sucessores, e os gerenciadores das unidades receptoras, em atendimento ao principio do poluidor-
pagador, são responsáveis pelos resíduos remanescentes da desativação de sua fonte geradora, bem como pela recuperação das áreas por eles 
contaminadas. 
§ 2º - O gerenciador de unidades receptoras responde solidariamente com o gerador, pelos danos de que trata este artigo, quando estes se 
verificarem em sua instalação. 
Artigo 52 - O gerador de resíduos sólidos de qualquer origem ou natureza, assim como os seus controladores, respondem solidariamente pelos danos 
ambientais, efetivos ou potenciais, decorrentes de sua atividade, cabendo-lhes proceder, às suas expensas, às atividades de prevenção, recuperação 
ou remediação, em conformidade com a solução técnica aprovada pelo órgão ambiental competente, dentro dos prazos assinalados, ou, em caso de 
inadimplemento, ressarcir, integralmente, todas as despesas realizadas pela administração pública para a devida correção ou reparação do dano 
ambiental. 
Artigo 53 - Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas características, exijam ou possam exigir sistemas especiais para 
acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento ou destinação final, de forma a evitar danos ao meio ambiente e à saúde pública, 
mesmo após o consumo de seus resíduos desses itens, são responsáveis pelo atendimento de exigências estabelecidas pelo órgão ambiental. 
Artigo 54 - As unidades de tratamento de resíduos de serviços de saúde somente poderão ser licenciadas quando localizadas em áreas em que a 
legislação de uso e ocupação do solo permitir o uso industrial ou quando localizadas dentro de áreas para recepção de resíduos previamente 
licenciadas. 
Artigo 55 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 56 - Compete ao administrador dos portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários, o gerenciamento completo dos resíduos sólidos 
gerados nesses locais. 
Artigo 57 - Na forma desta lei, são responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos de construção civil: 
I - o proprietário do imóvel e/ou do empreendimento;  
II - o construtor ou empresa construtora, bem como qualquer pessoa que tenha poder de decisão na construção ou reforma; 
III - as empresas e/ou pessoas que prestem serviços de coleta, transporte, beneficiamento e disposição de resíduos de construção civil. 
CAPÍTULO II 
Das Infrações e Penalidades 
Artigo 58 - Constitui infração, para efeitos desta lei, toda ação ou omissão que importe inobservância dos preceitos por ela estabelecidos. 
Artigo 59 - As infrações às disposições desta lei, do seu regulamento e dos padrões e exigências técnicas dela decorrentes serão sancionadas em 
conformidade com o disposto nos artigos 28 a 33 da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997, e legislação pertinente. 
Artigo 60 - Os custos resultantes da aplicação da sanção de interdição temporária ou definitiva correrão por conta do infrator. 
Artigo 61 - vetado. 
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Artigo 62 - Constatada a infração às disposições desta lei, os órgãos da administração pública encarregados do licenciamento e da fiscalização 
ambientais poderão diligenciar, junto ao infrator, no sentido de formalizar termo de compromisso de ajustamento de conduta ambiental com força de 
título executivo extrajudicial, que terá por objetivo cessar, adaptar, recompor, corrigir ou minimizar os efeitos negativos sobre o meio ambiente, 
independentemente da aplicação das sanções cabíveis. 
§ 1º - As multas pecuniárias aplicadas poderão ser reduzidas em até 50% (cinqüenta por cento) de seu valor, e as demais sanções terão sua 
exigibilidade suspensa, conforme dispuser o regulamento desta lei. 
§ 2º - O não-cumprimento total ou parcial do convencionado no termo de ajustamento de conduta ambiental ensejará a execução das obrigações dele 
decorrentes, sem prejuízo das sanções penais e administrativas aplicáveis à espécie. 
CAPÍTULO III 
Das Disposições Finais 
Artigo 63 - O regulamento desta lei estabelecerá: 
I - os prazos em que os responsáveis pela elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos nela referidos deverão apresentá-los aos órgãos 
competentes; 
II - os mecanismos de cooperação entre as secretarias, órgãos e agências estaduais integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental - SEAQUA, do Sistema Integral de Gerenciamento de Recursos Hídricos de São Paulo - SIGRH e do Sistema Estadual de Saneamento - 
SESAN, assim como os de saúde pública, com vistas à execução da Política Estadual de Resíduos Sólidos; 
III - as regras que regulam o Sistema Declaratório Anual. 
Artigo 64 - A presente lei não se aplica à gestão de rejeitos radioativos. 
Artigo 65 - O órgão ambiental deverá propor o regulamento desta lei no prazo de 2 (dois) anos. 
Artigo 66 - vetado. 
Artigo 67 - Fica revogada a Lei nº 11.387, de 27 de maio de 2003. 
Artigo 68 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 16 de março de 2006. 
Geraldo Alckmin 
Martus Tavares 
Secretário de Economia e Planejamento 
Mauro Arce 
Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento 
José Goldemberg 
Secretário do Meio Ambiente 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Arnaldo Madeira 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 16 de março de 2006. 
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ANEXO IX 
DECRETO Nº 54.645, DE 5 DE AGOSTO DE 2009 

 
DECRETO Nº 54.645, DE 5 DE AGOSTO DE 2009 

Regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300 de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, e 
altera o inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 1976 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 
SEÇÃO I 
Da Finalidade 
Artigo 1° - Este decreto regulamenta dispositivos da Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006, que institui a Política Estadual de 

Resíduos Sólidos, e dá nova redação ao inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, 
de 8 de setembro de 1976. 

SEÇÃO II 
Das Definições 
Artigo 2° - Para efeito deste decreto, entende-se por: 
I - avaliação de risco: processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana, ao meio 

ambiente e a outros bens a proteger; 
II - disposição final: última etapa do processo de gerenciamento em que os resíduos sólidos são depositados no solo com a 

finalidade de reduzir sua nocividade à saúde pública e ao meio ambiente;  
III - gerador de resíduos sólidos: pessoa física ou jurídica de direito público ou direito privado, que gera resíduos sólidos por 

meio de seus produtos e atividades, inclusive consumo, bem como a que realiza ações que envolvam o manejo e o fluxo de resíduos sólidos;  
IV - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações encadeadas e articuladas aplicadas aos processos de segregação, 

coleta, caracterização, classificação, manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento, recuperação, reutilização, reciclagem, tratamento 
e disposição final dos resíduos sólidos; 

V - gestão de resíduos sólidos: conjunto de decisões estratégicas e de ações voltadas à busca de soluções para os resíduos 
sólidos, envolvendo políticas, instrumentos e aspectos institucionais e financeiros; 

VI - órgão ambiental: o órgão ambiental estadual responsável pelo licenciamento e pela fiscalização;  
VII - recuperação de áreas degradadas: retorno da área degradada a uma forma de utilização, de acordo com um plano pré-

estabelecido para uso do solo, que vise à obtenção de estabilidade do meio ambiente; 
VIII - rejeitos: resíduos que não apresentam qualquer possibilidade de reciclagem, reutilização e recuperação, devendo ser 

encaminhados para disposição final;  
IX - resíduos sólidos de interesse: aqueles que, por suas características de periculosidade, toxicidade ou volume, possam ser 

considerados relevantes para o controle ambiental. 
CAPÍTULO II 
Da Gestão de Resíduos Sólidos 
SEÇÃO I 
Das Disposições Preliminares 
Artigo 3° - Para fins deste regulamento, são instrumentos de planejamento e gestão de resíduos sólidos:  
I - os Planos de Resíduos Sólidos; 
II - o Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 
III - o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos; 
IV - o monitoramento dos indicadores da qualidade ambiental. 
SEÇÃO II 
Dos Planos de Resíduos Sólidos 
Artigo 4° - Os planos de resíduos sólidos deverão atender aos objetivos da Lei n°12.300, de 16 de março de 2006. 
Artigo 5° - Os planos estadual e regionais de resíduos sólidos a que se refere o artigo 4°, inciso II, da Lei n° 12.300, de 16 de 

março de 2006, elaborados pelo Estado, são os documentos que apontam e descrevem as ações relativas à gestão de resíduos sólidos, nos âmbitos 
estadual e regional.  

Artigo 6° - A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, 
elaborará o plano estadual de resíduos sólidos no prazo de até 8 (oito) meses, contados da data de publicação deste decreto, contendo no mínimo: 

I - critérios para a regionalização segundo variáveis ambientais de vulnerabilidade, economia, conurbação e demais 
consideradas relevantes; 

II - diagnóstico da situação atual, incluindo a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos sólidos gerados por região;  
III - estratégia para integração e cooperação intermunicipal visando à solução conjunta dos problemas de gestão de resíduos 

sólidos, assegurada a participação da sociedade civil; 
IV - metas e prazos para gestão de resíduos sólidos e a proposta econômica e institucional para a implantação do plano, 

incluindo obrigatoriamente alternativas de tratamento dos resíduos que visem à redução progressiva de volume para disposição final de rejeitos; 
V - estratégia geral para prevenção da poluição, redução da geração e nocividade de resíduos sólidos, universalização da 

coleta convencional e seletiva e utilização de tecnologias mais eficientes de tratamento dos resíduos sólidos gerados em seu território;  
VI - estratégia geral para recuperação das áreas degradadas e a remediação de áreas contaminadas por resíduos sólidos; 
VII - programa de monitoramento das metas, que será constituído de indicadores de geração de resíduos sólidos, coleta 

seletiva, tratamento e destinação final. 
Artigo 7° - A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com outros órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, 

elaborará os planos regionais de resíduos sólidos a que se refere o artigo 5° deste decreto, de acordo com as diretrizes do plano referido no artigo 6º 
deste decreto, contendo no mínimo:  

I - conjunto de Municípios abrangidos; 
II - diagnóstico da situação atual, incluindo a origem, a quantidade e a caracterização dos resíduos sólidos gerados na região;  
III - metas e prazos compatíveis com os definidos no plano referido no artigo 6° deste decreto; 
IV - diretrizes de articulação entre os sistemas municipais de gerenciamento, incluindo a definição e a localização das 

infraestruturas regionais de tratamento e a destinação final dos rejeitos; 
V - medidas que conduzam à otimização de recursos, com vista à implantação de soluções conjuntas e ação integrada, 

assegurada a participação da sociedade civil; 
VI - proposta econômica e institucional para a gestão do sistema. 
Parágrafo único - Fica facultada a participação dos Municípios abrangidos na elaboração do plano a que se refere este artigo. 
Artigo 8° - A Secretaria do Meio Ambiente, em conjunto com órgãos e entidades estaduais de gestão das regiões 

metropolitanas, elaborará o plano metropolitano de resíduos sólidos, mencionado no parágrafo único do artigo 13 da Lei n° 12.300, de 16 de março de 
2006, contemplando todos os itens mencionados no artigo 7° deste decreto.  

Parágrafo único - O plano referido no "caput" deverá: 
1. incluir a definição de tecnologias mais eficientes de tratamento dos resíduos sólidos gerados, estabelecendo 

obrigatoriamente, a partir da  data de sua publicação, a redução mínima de 6% (seis por cento) do volume para disposição final de rejeitos a cada 5 
(cinco) anos; 

2. ser elaborado no prazo máximo de 1 (um) ano, contado da publicação do plano estadual de resíduos sólidos. 
Artigo 9° - A sociedade civil poderá participar da elaboração dos planos previstos nos artigos 6° a 8° deste decreto por meio 

das audiências e consultas públicas, bem como acompanhar sua implantação mediante programa de monitoramento de metas a ser disponibilizado 
em sitio próprio na internet. 

Artigo 10 - As pessoas jurídicas de direito público ou de direito privado geradoras de resíduos sólidos cujas atividades estão 
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sujeitas ao licenciamento ambiental deverão elaborar, para os fins do disposto nos artigos 19 e 21, especialmente o § 4o, da Lei nº 12.300, de 16 de 
março de 2006, plano de resíduos sólidos de acordo com os planos, programas, projetos e metas estabelecidos pelos órgãos e entidades da 
Administração Direta e Indireta, em especial as Secretarias do Meio Ambiente, de Saneamento e Energia e da Saúde, e demais setores envolvidos, 
contendo: 

I - a identificação, a classificação, a quantificação e a forma de segregação dos resíduos sólidos;  
II - a forma de acondicionamento, coleta interna e externa, transporte, armazenamento interno e tratamento preliminar, no que 

couber; 
III - os procedimentos de transporte e de transbordo, quando necessário; 
IV - os procedimentos de reutilização, recuperação e reciclagem, quando permitidos; 
V - as formas e procedimentos de tratamento; 
VI - a forma, local e procedimentos de disposição final; 
VII - o programa de gradação de metas e de monitoramento e a forma de avaliação que permita seu acompanhamento; 
VIII - o programa de ação emergencial; 
IX - o programa de gerenciamento de risco, quando necessário; 
X - o programa de comunicação. 
Artigo 11 - O plano de resíduos sólidos a ser elaborado pelo gerador na forma do artigo anterior constitui documento obrigatório 

do procedimento de licenciamento ambiental e deve atender aos critérios estabelecidos neste decreto. 
Parágrafo único - O plano aludido no "caput" deste artigo deve ser revisto a cada renovação da Licença de Operação das 

atividades ou sempre que solicitado. 
Artigo 12 - Os responsáveis por empreendimentos e atividades geradoras de resíduos de baixo impacto, assim caracterizados 

em manifestação do órgão ambiental, deverão apresentar plano de resíduos sólidos simplificado, contendo os elementos previstos nos incisos I a VI 
do artigo 10 deste decreto. 

SEÇÃO III 
Do Apoio Financeiro aos Municípios 
Artigo 13 - O apoio financeiro do Estado a Municípios paulistas, por intermédio do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 

Poluição - FECOP, atendidas as disposições da Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, e seu regulamento, dependerá da apresentação de plano de 
resíduos sólidos à Secretaria do Meio Ambiente, nos termos do artigo 20 da Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.817, de 28 de fevereiro de 2012 (art.8º-nova redação para caput) : 
"Artigo 13 - O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, atendidas as disposições da Lei nº 
11.160, de 18 de junho de 2002, e de seu regulamento, deliberará acerca da destinação de parte dos recursos do fundo exclusivamente aos 
Municípios paulistas que gerenciarem os resíduos urbanos em conformidade com plano instituído nos termos da legislação aplicável à matéria.". 
(NR) 

§ 1º - O plano a que alude o "caput" deste artigo deverá contemplar todos os aspectos do gerenciamento dos resíduos sólidos 
urbanos, bem assim os elementos relacionados pelo § 1º do artigo 20 da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, e ainda: 

1. mecanismos consistentes que induzam a parceria com os setores produtivos e a sociedade civil organizada para a execução 
de ações que promovam práticas de minimização da geração de resíduos sólidos, coleta seletiva, reutilização e reciclagem; 

2. propostas de ações sociais e alternativas para a inclusão social de catadores, bem como ações voltadas à educação 
ambiental; 

3. mecanismos que assegurem a regularidade e continuidade dos serviços de limpeza pública, bem como um sistema de 
acompanhamento das metas de eficiência e qualidade; 

4. estrutura de custos fundamentada; 
5. participação em solução regionalizada. 
§ 2º - No caso de Municípios com menos de 10.000 (dez mil) habitantes de população urbana, o plano a que se refere o 

"caput" deverá conter, no mínimo, as formas de coleta convencional e seletiva e os elementos especificados nos incisos I, III, V e VI do artigo 10 deste 
decreto.  

SEÇÃO IV 
Do Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos 
Artigo 14 - Para os fins do disposto no artigo 46 da Lei n° 12.300, de 16 de março de 2006, a Secretaria do Meio Ambiente 

instituirá, mediante resolução, no prazo de até 6 (seis) meses contados da data de publicação deste decreto, formulário eletrônico padronizado para 
declaração formal a ser prestada pelos geradores, transportadores e unidades receptoras de resíduos sólidos. 

§ 1º - O formulário deverá ser enviado ao órgão ambiental até o dia 31 de janeiro de cada ano e abrangerá as informações 
relativas ao movimento do ano anterior. 

§ 2º - A Secretaria do Meio Ambiente publicará a relação dos resíduos sólidos que, por suas características de periculosidade, 
toxicidade e volume, serão considerados resíduos de interesse ambiental para fins de assegurar sua rastreabilidade e controle.  

§ 3º - A declaração relativa aos resíduos de interesse ambiental observará periodicidade diferenciada, nos termos de resolução 
da Secretaria do Meio Ambiente. 

Artigo 15 - As informações constantes dos planos previstos nos artigos 10 e 12 deste decreto deverão ser compatíveis com as 
informações do Sistema Declaratório Anual. 

SEÇÃO V 
Do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos 
Artigo 16 - O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos constitui o conjunto de informações oficiais sobre os resíduos sólidos 

gerados no Estado de São Paulo, devendo ser apresentado pela Secretaria do Meio Ambiente anualmente, até 31 de março, à Assembléia 
Legislativa, publicando-se, até essa mesma data, no Diário Oficial e em sítio próprio na internet. 

Artigo 17 - O Inventário Estadual de Resíduos Sólidos conterá: 
I - compilação das informações oriundas do Sistema Declaratório Anual de Resíduos Sólidos; 
II - cadastro de fontes prioritárias, efetiva ou potencialmente poluidoras; 
III - relação de fontes e substâncias consideradas relevantes para o meio ambiente; 
IV - situação de conformidade da gestão de resíduos sólidos das instalações públicas e privadas geradoras e receptoras de 

resíduos sólidos; 
V - balanço de massa geral entre geração e tratamento de resíduos sólidos no Estado de São Paulo; 
VI - avaliação da gestão municipal dos resíduos sólidos urbanos. 
Parágrafo único - A indisponibilidade de quaisquer dos itens aludidos no "caput" não dispensará a Secretaria do Meio Ambiente 

de apresentar o respectivo inventário, com os dados existentes, dentro do prazo estipulado. 
SEÇÃO VI 
Do Monitoramento dos Indicadores da Qualidade Ambiental 
Artigo 18 - A Secretaria do Meio Ambiente realizará o monitoramento da qualidade da gestão dos resíduos sólidos por meio de 

indicadores provenientes das informações do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos. 
CAPÍTULO III 
Das Responsabilidades 
SEÇÃO I 
Da Responsabilidade Pós-consumo 
Artigo 19 - Os fabricantes, distribuidores ou importadores de produtos que, por suas características, venham a gerar resíduos 

sólidos de significativo impacto ambiental, mesmo após o consumo desses produtos, ficam responsáveis, conforme o disposto no artigo 53 da Lei nº 
12.300, de 16 de março de 2006, pelo atendimento das exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais e de saúde, especialmente para fins de 
eliminação, recolhimento, tratamento e disposição final desses resíduos, bem como para a mitigação dos efeitos nocivos que causem ao meio 
ambiente ou à saúde pública. 

Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente publicará, mediante resolução, a relação dos produtos a que se refere o 
"caput" deste artigo. 

SEÇÃO II 
Das Responsabilidades sobre Áreas Contaminadas e Áreas Degradadas 
Artigo 20 - Os responsáveis pela degradação ou contaminação de áreas em decorrência de suas atividades econômicas, de 
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acidentes ambientais ou pela disposição de resíduos sólidos deverão promover sua recuperação ou remediação, em conformidade com 
procedimentos específicos a serem estabelecidos pela Secretaria do Meio Ambiente, mediante resolução, no prazo de 1 (um) ano contado da data de 
publicação deste decreto. 

Parágrafo único - A remediação de área contaminada deverá ser precedida de avaliação de risco, observadas as regras a 
serem definidas pela Secretaria do Meio Ambiente na resolução a que alude o "caput" deste artigo. 

CAPÍTULO IV 
Das Infrações e das Penalidades 
Artigo 21 - Constitui infração toda ação ou omissão que importe inobservância aos preceitos da Lei n° 12.300, de 16 de março 

de 2006, e deste decreto. 
Artigo 22 - As infrações de que trata o artigo 21 deste decreto serão punidas com as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa, na forma do artigo 30 da Lei no 9.509, de 20 de março de 1997; 
III - interdição temporária ou definitiva; 
IV - embargo; 
V - demolição; 
VI - suspensão de financiamento e benefícios fiscais;  
VII - apreensão ou recolhimento, temporário ou definitivo. 
Parágrafo único - Os procedimentos para aplicação das penalidades previstas neste artigo, de responsabilidade do órgão 

ambiental, obedecerão ao previsto no Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 de setembro de 
1976. 

Artigo 23 - Consideram-se, ainda, infrações a este regulamento, sujeitas a multa de 100 (cem) a 3.000 (três mil) UFESP, as 
seguintes condutas:  

I - não apresentar os planos de resíduos sólidos previstos nos artigos 10 a 12 deste decreto;  
II - não prestar informações pelo formulário eletrônico padronizado do Sistema Declaratório Anual, no prazo determinado no § 

1o do artigo 14 deste decreto, ou prestá-las de forma incompleta ou incorreta.  
CAPÍTULO V 
Disposições Finais 
Artigo 24 - Para fins do parágrafo único do artigo 50 da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, são obrigados a formalizar o 

pedido de registro de encerramento da atividade, acompanhado de relatório conclusivo de auditoria ambiental, os responsáveis por:  
I - armazenamento e transbordo de resíduos sólidos; 
II - tratamento de resíduos sólidos; 
III - disposição em aterro; 
IV - deposição de resíduos sólidos. 
Artigo 25 - O inciso I do artigo 74 do Regulamento da Lei n° 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8.468, de 8 

de setembro de 1976, e modificado pelo Decreto n°  47.397, de 4 de dezembro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação:  
"I - pareceres técnicos e certificados de movimentação de resíduos de interesse ambiental: 70 (setenta) UFESP;". (NR) 
Artigo 26 - Fica instituída a Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos, com as seguintes atribuições:  
I - cooperar na elaboração e participar na execução do plano de resíduos sólidos  a que alude o artigo 6° deste decreto;  
II - propor, em conjunto com instituições de normalização, quando necessário, padrões de qualidade para materiais obtidos por 

meio da reciclagem, para fins de certificação ambiental de produtos;  
III - estabelecer, em conjunto com os setores produtivos, instrumentos e mecanismos econômicos para fomentar a gestão e o 

gerenciamento dos resíduos sólidos. 
Artigo 27 - A Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos será composta por 12 (doze) membros, sendo: 
I - 4 (quatro) representantes da Secretaria do Meio Ambiente;  
II - 4 (quatro) representantes da Secretaria de Saneamento e Energia; 
III - 2 (dois) representantes da Secretaria da Saúde;  
IV - 2 (dois) representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.071, de 20 de junho de 2011 (art.1º-nova redação para caput) : 

"Artigo 27 - A Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos será composta por 14 (quatorze) membros, sendo: 
I - 4 (quatro) representantes da Secretaria do Meio Ambiente; 
II - 2 (dois) representantes da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
III - 2 (dois) representantes da Secretaria de Energia; 
IV - 2 (dois) representantes da Secretaria da Saúde;  
V - 2 (dois) representantes da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
VI - 2 (dois) representantes da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano.". (NR) 
§ 1º - Os representantes dos órgãos a que alude o "caput" deste artigo, bem assim seus suplentes, serão designados pelo 

Governador do Estado mediante indicação das respectivas Pastas, a ser efetuada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação deste 
decreto. 

§ 2º - A coordenação dos trabalhos da comissão caberá a um dos representantes da Secretaria do Meio Ambiente, na forma 
que dispuser o regimento interno. 

§ 3º - Os membros da comissão serão designados sem prejuízo de suas atribuições normais, sendo suas atividades 
consideradas como relevante serviço público, porém não remuneradas. 

§ 4º - Os membros da comissão terão mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
Artigo 28 - A Secretaria do Meio Ambiente dará suporte administrativo ao funcionamento da Comissão Estadual de Gestão de 

Resíduos Sólidos. 
Artigo 29 - Para os fins do disposto no inciso II do artigo 63 da Lei nº 12.300, de 16 de março de 2006, os mecanismos de 

cooperação entre o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso 
Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e o Sistema Estadual de 
Saneamento - SESAN encontram-se consubstanciados: 

I - nos instrumentos indicados no artigo 3o deste decreto; 
II - na atuação da Comissão Estadual de Gestão de Resíduos Sólidos. 
Artigo 30 - O Secretário do Meio Ambiente editará normas complementares para o cumprimento deste decreto. 
Artigo 31 - Este decreto e sua disposição transitória entram em vigor na data de sua publicação. 
CAPÍTULO VI 
Disposição Transitória 
Artigo único - Para efeito do disposto no § 1º do artigo 14 desde decreto, a entrega do primeiro formulário deve-se dar até 31 

de janeiro do ano subsequente ao da implantação do Sistema Declaratório Anual. 
Palácio dos Bandeirantes, 5 de agosto de 2009 
JOSÉ SERRA 
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ANEXO X 
LEI Nº 14.626, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 

 
LEI Nº 14.626, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011.  
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, e dá providências correlatas. 
O Governador do Estado de São Paulo: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica insti tuído, sob administração da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o Cadastro Técnico Estadual de 
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - Cadastro Ambiental Estadual, de inscrição 
obrigatória e sem ônus, pelas pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e à extração, 
produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente degradadores do meio ambiente, assim como da utilização de 
produtos e subprodutos da fauna e da flora, constantes do Anexo VIII, da Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, 
introduzido pelo artigo 3º da Lei federal nº 10.165, de 27 de dezembro de 2000, e do Anexo I desta lei. 
§ 1º - O Cadastro Ambiental Estadual instituído por esta lei, integrará o Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente 
criado pela Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
§ 2º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente, diretamente ou por intermédio de suas entidades vinculadas, especialmente a 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB, diligenciará junto ao Insti tuto Brasi leiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA para a obtenção do registro das pessoas físicas ou jurídicas constantes no Cadastro 
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Util izadoras de Recursos Ambientais, com atividade no Estado de 
São Paulo. 
§ 3º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente manterá atualizado o Cadastro Ambiental Estadual, suprindo permanentemente o 
Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. 
Artigo 2º - Os procedimentos para a inscrição no Cadastro Ambiental Estadual serão estabelecidos em regulamento, devendo ser 
priorizado o uso de meios eletrônicos.  
Artigo 3º - As pessoas físicas e jurídicas que exercem as atividades referidas no artigo 1º desta lei deverão se inscrever no 
Cadastro Ambiental Estadual, no prazo de até 90 (noventa) dias após a regulamentação desta lei, sob pena de incorrerem em 
infração punível com as penalidades estabelecidas nos artigos 28 a 33 da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997.  
Parágrafo único - As pessoas físicas e jurídicas que venham a iniciar as atividades referidas no artigo 1º desta lei deverão 
efetuar sua inscrição no Cadastro Ambiental Estadual no prazo de 30 (trinta) dias após o início de suas operações. 
Artigo 4º - Fica insti tuída a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de São Paulo – Taxa Ambiental Estadual, cujo 
fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Estado para o controle e f iscalização das atividades 
potencialmente poluidoras, capazes de causar degradação ambiental ou utilizadoras de recursos ambientais. 
Artigo 5º - Contribuinte da Taxa Ambiental Estadual é a pessoa física ou jurídica que exerça atividade constante do Anexo I 
desta lei, sob a fiscal ização da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, diretamente ou por intermédio de suas entidades 
vinculadas. 
Artigo 6º - A Taxa Ambiental Estadual é devida por estabelecimento e nos valores fixados no Anexo II desta lei. 
§ 1º - Os valores constantes do Anexo II desta lei são expressos em reais e serão corrigidos de conformidade com alterações que 
forem instituídas no valor devido ao IBAMA a título de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA). 
§ 2º - Exclusivamente para os efeitos desta lei, considera-se: 
1 - microempresa: o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada que auferir receita bruta anual igual ou inferior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);  
2 - empresa de pequeno porte: o empresário, a pessoa jurídica ou a ela equiparada que auferir receita bruta anual superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais);  
3 - empresa de médio porte: a pessoa jurídica ou a firma individual que tiver receita bruta anual superior a R$ 2.400.000,00 (dois 
milhões e quatrocentos mil reais) e igual ou inferior a R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); 
4 - empresa de grande porte: a pessoa jurídica ou a firma individual que tiver receita bruta anual superior a R$ 12.000.000,00 
(doze milhões de reais). 
§ 3º - O potencial poluidor ou de degradação (PP) ou o grau de util ização de recursos ambientais (GU) das atividades sujeitas à 
fiscalização encontram-se definidos no Anexo I desta lei. 
§ 4º - Caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, deverá ser efetuado um único recolhimento, 
equivalente à taxa de valor mais elevado. 
Artigo 7º - São isentos do pagamento da Taxa Ambiental Estadual: 
I - a União, os Estados e os Municípios, bem como suas autarquias e fundações públicas;  
II - as entidades filantrópicas reconhecidas pelo Poder Público; 
III  - aqueles que praticam agricultura de subsistência; 
IV - as populações tradicionais. 
Artigo 8º - O contribuinte da Taxa Ambiental Estadual deverá entregar, até o dia 31 de março de cada ano, relatório das 
atividades exercidas no ano anterior, para o fim de controle e fiscal ização, em modelo a ser definido em regulamento. 
Parágrafo único - A falta de apresentação do relatório previsto neste artigo sujeita o infrator à multa equivalente a 20% (vinte 
por cento) do valor da Taxa Ambiental Estadual devida, sem prejuízo da exigência desta. 
Artigo 9º - A Taxa Ambiental Estadual será devida no últ imo dia útil de cada trimestre do ano civil , nos valores fixados no Anexo 
II desta lei, e recolhida até o terceiro dia útil  do mês subsequente, na forma do regulamento. 
Artigo 10 - A Taxa Ambiental Estadual não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas será cobrada com os seguintes 
acréscimos: 
I - juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados a partir do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1% (um por 
cento) ao mês; 
II - multa de 10% (dez por cento) do valor da taxa. 
Parágrafo único - Os débitos relativos à Taxa Ambiental Estadual poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na 
legislação tributária e no regulamento desta lei.  
Artigo 11 - Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de Taxa Ambiental Estadual, até o limite de 40% 
(quarenta por cento) do seu valor e relativamente ao mesmo ano, o montante pago pelo estabelecimento em razão de taxa de 
fiscalização ambiental regularmente instituída por Município, nos moldes e para os fins previstos nesta lei. 
Parágrafo único - A resti tuição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização 
ambiental municipal compensada com a Taxa Ambiental Estadual, restaura o direito de crédito do Estado contra o 
estabelecimento, relativamente ao valor compensado. 
Artigo 12 - Valores recolhidos à União, ao Estado e aos Municípios a qualquer outro título, tais como preços de análise ou 
preços públicos de venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a Taxa Ambiental Estadual, insti tuída por 
esta lei. 
Artigo 13 - Os recursos financeiros provenientes da cobrança da Taxa Ambiental Estadual serão recolhidos diretamente ao 
Fundo Especial de Despesa da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
e repassados, na proporção do efetivo poder de polícia exercido por cada órgão ou entidade vinculada à referida Secretaria. 
Parágrafo único - Caberá à Secretaria de Estado do Meio Ambiente apurar, em cada caso, a proporcionalidade da distribuição 
mencionada no “caput” deste artigo, ouvidos os órgãos e entidades envolvidos.  
Artigo 14 - O Estado fica autorizado a celebrar convênios com o IBAMA e com Municípios para desempenharem atividades de 
fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a arrecadação da Taxa Ambiental Estadual.  
Artigo 15 - Constituem receita do Fundo Especial de Despesa da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, criado pelo Decreto nº 27.143, de 30 de junho de 1987, os recursos provenientes da 
arrecadação da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de São Paulo – Taxa Ambiental Estadual, insti tuída por 
esta lei.  
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Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente encaminhará à Assembleia Legislativa, até 30 de abril  de cada ano, relatório 
anual relativo ao exercício anterior, detalhando as fontes de receitas e a aplicação dos recursos do Fundo. 
Artigo 16 - Esta lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir do exercício 
financeiro seguinte ao de sua publicação.  
Palácio dos Bandeirantes, aos 29 de novembro de 2011. 
Geraldo Alckmin 
Bruno Covas Lopes 
Secretário do Meio Ambiente 
Sidney Estanislau Beraldo 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
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ANEXO I 
 

a que se refere o artigo 1º da Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011 
 

ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS 
Código Categoria Descrição Pp/gu 

01 Extração e Tratamento de 
Minerais 

- pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem 
beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de 
poços e produção de petróleo e gás natural. 

AAlto 

02 Indústria de Produtos 
Minerais Não Metálicos 

- beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração; fabricação e 
elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, 
cimento, gesso, amianto, vidro e similares. 

MMédio 

03 Indústria Metalúrgica - fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, 
arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive galvanoplastia, 
metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro; 
produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de 
superfície, inclusive galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, 
produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive 
peças moldadas; fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, 
inclusive; galvanoplastia, fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou 
sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, 
recozimento de arames, tratamento de superfície. 

AAlto 

04 Indústria Mecânica - fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento 
térmico ou de superfície. 

MMédio 

05 Indústria de material 
Elétrico, Eletrônico e 

Comunicações 

- fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de material elétrico, 
eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos 
elétricos e eletrodomésticos. 

MMédio 

06 Indústria de Material de 
Transporte 

- fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; fabricação 
e montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes. 

MMédio 

07 Indústria de Madeira - serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de chapas, placas 
de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de 
móveis. 

Médio 

08 Indústria de Papel e 
Celulose 

- fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação de 
artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. 

Alto 

09 Indústria de Borracha - beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara de ar, fabricação e 
recondicionamento de pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; fabricação de 
espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex. 

Pequeno 

10 Indústria de Couros e Peles - secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e peles; 
fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal. 

Alto 

11 Indústria Têxtil, de 
Vestuário, Calçados e 
Artefatos de Tecidos 

- beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e 
acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do 
vestuário e artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados. 

Médio 

12 Indústria de Produtos de 
Matéria Plástica 

- fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de material plástico. Pequeno 

13 Indústria do Fumo - fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo. Médio 
14 Indústrias Diversas - usinas de produção de concreto e de asfalto. Pequeno 

15 Indústria Química - produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos 
derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de 
combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e 
animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira, fabricação 
de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de 
pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos 
pirotécnicos; recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação 
de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para 
limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, 
esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes 
e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, 
detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, 
metanol e similares. 

Alto 

16 Indústria de Produtos 
Alimentares e Bebidas 

- beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares; matadouros, 
abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal; fabricação de conservas; 
preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; beneficiamento e 
industrialização de leite e derivados; fabricação e refinação de açúcar; refino e preparação de 
óleo e gorduras vegetais; produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para 
alimentação; fabricação de fermentos e leveduras; fabricação de rações balanceadas e de 
alimentos preparados para animais; fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de cervejas, 
chopes e maltes; fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e 
gaseificação e águas minerais; fabricação de bebidas alcoólicas. 

Médio 

17 Serviços de Utilidade - produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e 
sólidos; disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens; 
usadas e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de esgotos sanitários e de 
resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; dragagem e 
derrocamentos em corpos d’água; recuperação de áreas contaminadas ou degradadas.  

Médio 

18 Transporte, Terminais, 
Depósitos e Comércio 

- transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais 
de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e 
produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e 
produtos perigosos. 

Alto 

19 Turismo - complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. Pequeno 
20 Uso de Recursos Naturais - silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação 

ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica 
de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de 
recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas 
previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa 

Médio 
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degradação do meio ambiente; uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades 
previamente identificadas pela CTNBio como potencialmente causadoras de significativa 
degradação do meio ambiente. 

 
 

ANEXO II  
 

a que se refere o artigo 6º da Lei nº 14.626, de 29 de novembro de 2011. 
 

Valores em reais devidos a título de Taxa Ambiental Estadual por estabelecimento e por trimestre: 
Potencial de Poluição, Grau de 

Utilização de Recursos Ambientais 
Pessoa Física Micro 

Empresa 
Empresa de Pequeno 

Porte 
Empresa de Médio 

Porte 
Empresa de Grande 

Porte 
Pequeno   67,50 135,00          270,00 
Médio   108,00 216,00 540,00 
Alto  30,00 135,00 270,00 1.350,00 

 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 29 de novembro de 2011. 
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ANEXO XI 
LEI Nº 12.916, DE 16 DE ABRIL DE 2008 

 
LEI Nº 12.916, DE 16 DE ABRIL DE 2008. 
(Projeto de lei nº 117/08, do Deputado Feliciano Filho - PV) 
Dispõe sobre o controle da reprodução de cães e gatos e dá providências correlatas. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - O Poder Executivo incentivará a viabilização e o desenvolvimento de programas que visem ao controle reprodutivo de cães e de gatos e à 
promoção de medidas protetivas, por meio de identificação, registro, esterilização cirúrgica, adoção, e de campanhas educacionais para a 
conscientização pública da relevância de tais atividades, cujas regras básicas seguem descritas nesta lei. 
Artigo 2º - Fica vedada a eliminação da vida de cães e de gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e estabelecimentos oficiais 
congêneres, exceção feita à eutanásia, permitida nos casos de males, doenças graves ou enfermidades infecto-contagiosas  incuráveis que coloquem 
em risco a saúde de pessoas ou de outros animais. 
§ 1° - A eutanásia será justificada por laudo do responsável técnico pelos órgãos e estabelecimentos referidos no caput deste artigo, precedido, 
quando for o caso, de exame laboratorial, facultado o acesso aos documentos por entidades de proteção dos animais. 
§ 2° - Ressalvada a hipótese de doença infecto-contagiosa incurável, que ofereça risco à saúde pública, o animal que se encontre na situação 
prevista no "caput" poderá ser disponibilizado para resgate por entidade de proteção dos animais, mediante assinatura de termo de integral 
responsabilidade. 
Artigo 3º - O animal com histórico de mordedura, injustificada e comprovada por laudo médico, será inserido em programa especial de adoção, de 
critérios diferenciados, prevendo assinatura de termo de compromisso pelo qual o adotante se obrigará a cumprir o estabelecido em legislação 
específica para cães bravios, a manter o animal em local seguro e em condições favoráveis ao seu processo de ressocialização. 
Parágrafo único - Caso não seja adotado em 90 dias, o animal poderá ser eutanasiado. 
Artigo 4° - O recolhimento de animais observará procedimentos protetivos de manejo, de transporte e de averiguação da existência de proprietário, de 
responsável ou de cuidador em sua comunidade. 
§ 1° - O animal reconhecido como comunitário será recolhido para fins de esterilização, registro e devolução à comunidade de origem, após 
identificação e assinatura de termo de compromisso de seu cuidador principal. 
§ 2° - Para efeitos desta lei considera-se "cão comunitário" aquele que estabelece com a comunidade em que vive laços de dependência e de 
manutenção, embora não possua responsável único e definido. 
Artigo 5º - Não se encontrando nas hipóteses de eutanásia, autorizadas pelo artigo 2°, os animais permanecerão por 72 (setenta e duas) horas à 
disposição de seus responsáveis, oportunidade em que serão esterilizados. 
Parágrafo único - Vencido o prazo previsto no caput deste artigo, os animais não resgatados, serão disponibilizados para adoção e registro, após 
identificação. 
Artigo 6° - Para efetivação deste programa o Poder Público poderá viabilizar as seguintes medidas: 
I - a destinação, por órgão público, de local para a manutenção e exposição dos animais disponibilizados para adoção, que será aberto à visitação 
pública, onde os animais serão separados conforme critério de compleição física, de idade e de temperamento; 
II - campanhas que conscientizem o público da necessidade de esterilização, de vacinação periódica e de que o abandono, pelo padecimento infligido 
ao animal, configura, em tese, prática de crime ambiental; 
III - orientação técnica aos adotantes e ao público em geral para os princípios da tutela responsável de animais, visando atender às suas 
necessidades físicas, psicológicas e ambientais. 
Artigo 7° - Fica o Poder Público autorizado a celebrar convênio e parcerias com municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não-
governamentais, universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades de classe, para a consecução dos 
objetivos desta Lei. 
Artigo 8º - A infração aos dispositivos desta lei acarretará a aplicação de multa pecuniária no valor correspondente a 500 (quinhentas) Unidades 
Fiscais do Estado de São Paulo - UFESP, aplicadas em dobro na hipótese de reincidência. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 9° - Vetado. 
Artigo 10 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias. 
Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 16 de abril de 2008. 
José Serra 
Luiz Roberto Barradas Barata 
Secretário da Saúde 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 16 de abril de 2008. 
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ANEXO XII 
DECRETO Nº 55.373, 28 DE JANEIRO DE 2010 

 
DECRETO Nº 55.373, DE 28 DE JANEIRO DE 2010 

Institui o Programa Estadual de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, autoriza a Secretaria do Meio 
Ambiente, representando o Estado, a celebrar convênios com os Municípios do Estado de São Paulo, visando à implementação do referido Programa 
e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Fica instituído, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, o Programa Estadual de Identificação e Controle da 

População de Cães e Gatos, nos termos dispostos na Lei estadual nº 12.916, de 16 de abril de 2008, a ser implementado nos municípios do Estado 
de São Paulo, com o objetivo de incentivar o controle reprodutivo de cães e gatos. 

Parágrafo único - Na implementação do Programa de Identificação e Controle da População de Cães e Gatos, dentre outras, 
serão desenvolvidas a seguintes ações: 

1. identificação e registro da população de cães e gatos; 
2. promoção de esterilização cirúrgica; 
3. incentivo à adoção de cães e gatos abandonados;  
4. realização de campanhas de conscientização pública sobre a relevância do controle da população de cães e gatos e de sua 

vacinação periódica. 
Artigo 2º - A Secretaria do Meio Ambiente fica autorizada a representar o Estado na celebração de convênios com os 

municípios paulistas que venham a constar de relação aprovada por despacho governamental publicada no Diário Oficial, tendo por objeto a 
transferência de recursos financeiros destinados à execução das ações previstas no presente decreto. 

Artigo 3º - A instrução dos processos referentes a cada convênio deverá observar o disposto nos Decretos nº 40.722, de 20 de 
março de 1996, e alterações posteriores e Decreto nº 52.479, de 14 de dezembro de 2007. 

Artigo 4º - Os convênios a que se refere o artigo 2º deste decreto, obedecerão ao modelo anexo a este diploma legal. 
Artigo 5º - A execução do Programa instituído por este decreto correrá à conta da dotação orçamentária própria da Secretaria 

do Meio Ambiente. 
Artigo 6º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 28 de janeiro de 2010 
JOSÉ SERRA 

ANEXO 
a que se refere ao artigo 4º do 

Decreto nº 55.373, de 28 de janeiro de 2010 
TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DE SUA SECRETARIA DO 

MEIO AMBIENTE, E O MUNICÍPIO DE - SP, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE 
POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS 

Pelo presente instrumento, o Estado de São Paulo, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, neste ato, representada pelo seu 
Titular,            , com endereço                ,doravante denominada simplesmente SMA, nos termos da autorização constante do Decreto nº             , de   
de           de 2009, publicado no Diário Oficial de    de    de 2009,  e o Município de           CNPJ/MF nº         , com sede na Av/Rua                      - SP, 
representado, neste ato, pelo seu Prefeito             , R.G.       ,  inscrito no CNPJ/MF sob nº           , residente na Av/Rua                - SP, doravante 
denominado simplesmente MUNICÍPIO, com base nos princípios constitucionais e legais vigentes, celebram o presente convênio, que se regerá pela 
Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e pela Lei estadual nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, nos termos das cláusulas e condições a 
seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
1.1. O presente Convênio tem por objeto a implementação do Programa Estadual de  Identificação e Controle da População de 

Cães e Gatos,   mediante a execução das ações descritas no Plano de Trabalho, Anexo I, que integra o presente instrumento. 
1.2.  O Secretário do Meio Ambiente, amparado em manifestação fundamentada da área técnica da Pasta, visando sua melhor 

adequação técnica ou financeira, poderá autorizar modificações incidentes sobre o Plano de Trabalho, a ser efetivada mediante instrumento próprio, 
vedadas alterações do objeto ou acréscimo do valor ajustado. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Da Execução e Fiscalização do Convênio 
2.1. O controle e a fiscalização da execução do presente Convênio caberá aos representantes indicados pelos partícipes, no 

prazo de 5 (cinco) dias após a sua assinatura. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Das Obrigações dos Partícipes 
3.1. São obrigações da SMA: 
3.1. destinar recursos financeiros para a execução do objeto do Convênio, conforme definido no Plano de Trabalho aprovado; 
3.1.2. analisar e aprovar a documentação técnica e administrativa exigida para a formalização do processo, bem como as 

prestações de contas dos recursos repassados; 
3.1.3. repassar ao MUNICÍPIO os recursos alocados para execução do objeto do presente Convênio, nos termos da Cláusula 

Sexta; 
3.1.4. acompanhar a aplicação dos recursos e fiscalizar a prestação de contas;  
3.1.5. monitorar e avaliar, periodicamente, a execução do Plano de Trabalho. 
3.2. São obrigações do MUNICÍPIO: 
3.2.1. executar o objeto do Convênio, conforme previsto no Plano de Trabalho, respondendo, inclusive, pela parte técnica do 

seu desenvolvimento; 
3.2.2. acompanhar e fiscalizar o andamento da execução dos serviços; 
3.2.3. submeter, previamente, à SMA eventuais propostas de alteração do Plano de Trabalho originariamente aprovado; 
3.2.4. colocar à disposição da SMA, toda a documentação referente à aplicação dos recursos repassados, possibilitando o 

mais amplo acompanhamento do desenvolvimento do objeto deste Convênio; 
3.2.5. prestar contas, à SMA, da correta aplicação dos recursos repassados, na forma da Cláusula Décima, sem prejuízo do 

atendimento das instruções do Tribunal de Contas; 
3.2.6. prestar, periodicamente, as informações requeridas pela SMA, relativamente ao monitoramento e à avaliação da 

execução do objeto do Convênio. 
CLAÚSULA QUARTA  
Da Comunicação entre os Partícipes 
4.1. Qualquer comunicação, notificação ou aviso que vierem a ser feitos entre os partícipes, na vigência deste Convênio, 

deverão ser feitos, por escrito, e encaminhados aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento. 
CLÁUSULA QUINTA 
Do Valor 
5.1. O valor total do presente Convênio, destinado à execução do seu objeto, é de R$    (                       ). 
CLÁUSULA SEXTA 
Dos Recursos Financeiros e sua Aplicação 
6.1. Os recursos financeiros de responsabilidade da SMA, a serem transferidos ao MUNICÍPIO, são originários do Tesouro do 

Estado e advirão da dotação orçamentária da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, onerando o elemento econômico        ; 
6.2. Os recursos transferidos pela SMA ao MUNICÍPIO, em função deste ajuste, serão depositados em conta vinculada ao 

Convênio, em instituição financeira a ser indicada pelo Estado de São Paulo, devendo ser aplicados exclusivamente na execução do objeto deste 
convênio; 
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6.3. Na aplicação dos recursos destinados à execução do objeto deste Convênio o MUNICÍPIO deverá observar o que segue: 
6.3.1. no período correspondente ao intervalo entre a liberação dos recursos e a sua efetiva utilização, os recursos deverão ser 

aplicados, por meio da instituição financeira indicada, em caderneta de poupança, se o seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos recursos verificar-
se em prazos inferiores a um mês; 

6.3.2. as receitas financeiras auferidas serão obrigatoriamente computadas a crédito do Convênio, e aplicadas exclusivamente 
na execução do seu objeto; 

6.3.3. quando da prestação de contas deverão ser apresentados os extratos bancários contendo o movimento diário (histórico) 
da conta, juntamente com a documentação referente à aplicação das disponibilidades financeiras, a serem fornecidos pela instituição financeira 
indicada;  

6.3.4. o descumprimento do disposto nesta cláusula obrigará à reposição ou restituição do numerário recebido, acrescido da 
remuneração da caderneta de poupança no período, computada desde a data do repasse até a data do efetivo depósito; 

6.3.5. as notas fiscais/faturas ou comprovantes de despesas efetuadas serão emitidas em nome do MUNICÍPIO, devendo 
mencionar o Processo SMA nº      ; 

6.3.6. compete ao MUNICÍPIO responder pela correta aplicação dos recursos financeiros destinados à execução do objeto a 
que se refere este Convênio, bem como assegurar os recursos eventualmente necessários ao seu integral cumprimento, na hipótese de 
contraprestação financeira, nos termos do artigo 116, da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas posteriores alterações. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Da Liberação dos Recursos 
7.1. Os recursos serão repassados pela SMA ao MUNICÍPIO, em ____(____)parcelas, de acordo com especificado no 

cronograma físico financeiro, sendo a primeira no valor de R$ ______em até   _____ dias, após da assinatura deste instrumento. 
CLÁUSULA OITAVA 
Dos Recursos Humanos 
8.1. Os recursos humanos utilizados por quaisquer dos partícipes na execução das atividades decorrentes deste instrumento, 

na condição de empregado, funcionário, autônomo ou contratado a qualquer título, não terá qualquer vinculação em relação ao outro partícipe, 
ficando a cargo exclusivo de cada um, a integral responsabilidade quanto a possíveis exigências de direitos, mormente, no que se refere às 
obrigações de natureza fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária, inexistindo, assim, solidariedade entre ambos. 

CLÁUSULA NONA 
Da Prestação de Contas 
9.1. O MUNICÍPIO deverá apresentar, em periodicidade trimestral, para fins de análise, relatórios detalhados e demonstrativos 

do efetivo andamento do programa de trabalho executado, conforme o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho; 
9.2. No final das etapas do cronograma de execução do Plano de Trabalho, o MUNICÍPIO deverá apresentar, no prazo máximo 

de 90 (noventa) dias, prestação de contas final na qual discrimine as despesas efetuadas por conta da execução do objeto do Convênio, relacionando 
os números dos respectivos documentos, as datas de pagamentos, relacionando a natureza dos bens e serviços, como seus valores e beneficiários, 
com todos os dados a eles pertinentes, para fins de análise e aprovação pela SMA. Deverá manter, também, sob sua guarda, para fins de 
comprovação futura, todos os documentos originais que comprovem as despesas efetuadas (notas fiscais, recibos de prestação de serviços), com a 
devida identificação do Convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA  
Do Prazo 
10.1. O presente Convênio vigorará pelo prazo de meses, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado 

por igual ou inferior período; 
10.2. Havendo motivo relevante e interesse dos partícipes, devidamente justificados, o presente Convênio poderá ter seu prazo 

prorrogado, mediante termo aditivo e prévia autorização do Titular da SMA, observadas as disposições da Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 
1993, da Lei estadual nº 6.544, de 20 de novembro de 1989, e demais normas regulamentares, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Da Denúncia e da Rescisão 
11.1. O presente Convênio poderá a qualquer tempo ser denunciado, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias de 

antecedência ao outro partícipe, e será rescindido por infração legal ou não cumprimento de quaisquer de suas cláusulas. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Dos Saldos Financeiros Remanescentes 
12.1. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras, serão devolvidos à SMA, por meio de guia de recolhimento, no prazo de 30 (trinta) dias, 
sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, a ser providenciada pela SMA. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Da Responsabilidade pela Devolução dos Recursos 
13.1. Obriga-se o MUNICÍPIO, nos casos de não utilização integral dos recursos para o fim conveniado, ou de sua aplicação 

irregular, a devolvê-los, acrescidos da remuneração devida pela aplicação em caderneta de poupança, desde a data da sua liberação. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 
Ação Promocional 
14. Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a 

participação do Estado de São Paulo, por sua Secretaria Estadual do Meio Ambiente, obedecidos os padrões estipulados, ficando vedada a utilização 
de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º, do artigo 37, da 
Constituição Federal. 

CLAÚSULA DÉCIMA QUINTA 
Do Foro 
15.1. Fica eleito, como único competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, que 

amigavelmente as partes não puderem resolver, o Foro da Comarca de São Paulo - SP, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja ou venha a ser.  

E, por estarem, assim, de acordo com as cláusulas e condições fixadas, assinam o presente Convênio em 3 (três) vias de igual 
teor, para que produza os efeitos legais, na presença das testemunhas abaixo. 

São Paulo,       de          de 2010 
(nome do Titular da SMA)                                                      
(Nome do prefeito) 
Testemunhas: 
1.__________________________ 
Nome: 
R.G: 
CPF: 
2.__________________________ 
Nome: 
R.G: 
CPF: 
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ANEXO XIII 
LEI Nº 11.160, DE 18 DE JUNHO DE 2002 

 
LEI Nº 11.160, DE 18 DE JUNHO DE 2002. 
Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, e dá  providências correlatas 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP,  Fundo de Financiamento e Investimento vinculado à 
Secretaria do Meio Ambiente, destinado a apoiar e incentivar a execução de projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das 
condições do meio ambiente no Estado. 
Artigo 2º - Constituem receitas do FECOP: 
I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado; 
II - transferências dos saldos e aplicações de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à execução de projetos, 
planos, programas, atividades e ações relacionados à prevenção e ao controle da poluição, de interesse comum; 
III - transferências da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos, programas, atividades e ações de interesse do controle, 
preservação e melhoria das condições do meio ambiente no Estado; 
IV - recursos  provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
V - o retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais, 
concessionários de serviços públicos e empresas privadas; 
VI - o produto de operações de crédito e as rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 
VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais; 
VIII - outros recursos que lhe forem atribuídos. 
Artigo 3º - Os recursos de que trata o artigo anterior serão aplicados em operações financeiras destinadas a apoiar e incentivar a execução de 
projetos relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das condições do meio ambiente no Estado. 
Parágrafo único - Os recursos do FECOP poderão ser aplicados a fundo perdido quando o tomador for pessoa jurídica de direito público, nos termos e 
condições que forem fixados pelo Conselho de Orientação. 
Artigo 4º - O FECOP terá um Conselho de Orientação, com a seguinte composição: 
I - Secretário do Meio Ambiente, que será o seu Presidente; 
II - Secretário da Fazenda ou seu representante designado; 
III - Secretário de Economia e Planejamento ou seu representante designado; 
IV - Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras ou seu representante designado; 
V - Diretor-Presidente da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ou seu representante designado; 
VI - Presidente do Banco Nossa Caixa S/A ou seu representante designado; 
VII - 1 (um) representante do Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP. 
§ 1º - As funções de conselheiro não serão remuneradas, considerando-se de interesse público relevante. 
§ 2º - O Conselho poderá solicitar a órgãos e entidades públicas e privadas pareceres de mérito sobre a viabilidade técnica dos planos, programas e 
projetos apresentados. 
Artigo 5º - Compete ao Conselho de Orientação do FECOP: 
I - orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos do Fundo; 
II - aprovar normas, critérios, prioridades e programas para aplicação dos recursos do Fundo, fixando seus respectivos limites; 
III - aprovar os critérios para verificação da viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos; 
IV - aprovar o orçamento de aplicação dos recursos do Fundo; 
V - elaborar o seu regimento interno; 
VI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por regulamento.  
Artigo 6º - A CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental exercerá as funções de agente técnico e de secretaria executiva do 
FECOP. 
Artigo 7º - O Banco Nossa Caixa S/A será o Agente Financeiro do FECOP e atuará como mandatário do Estado, em conformidade com o 
estabelecido em regulamento e nas deliberações do Conselho de Orientação do Fundo. 
Artigo 8º - O Fundo ora criado reger-se-á pelas normas do Decreto-lei Complementar nº 18, de 17 de abril de 1970, e alterações posteriores. 
Artigo 9º - O dirigente da Unidade de Despesa à qual se encontra vinculado o Fundo submeterá, anualmente, à apreciação do Secretário do Meio 
Ambiente, o relatório das atividades desenvolvidas. 
Parágrafo único - O relatório das atividades de que trata este artigo deverá ser encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle da Assembléia 
Legislativa do Estado de São Paulo. 
Artigo 10 - Deverá ser publicado, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, o relatório financeiro do Fundo. 
Artigo 11 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - efetuar as transferências a que se refere o artigo 2º, inciso II desta lei; 
II - abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 100,00 (cem reais), incluindo as classificações orçamentárias que se fizerem necessárias. 
Parágrafo único - Os créditos de que trata o artigo serão cobertos com os recursos previstos na forma do § 1º, do artigo 43, da Lei federal nº 4.320, de 
17 de março de 1964. 
Artigo 12 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir de sua publicação. 
Artigo 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 18 de junho de 2002. 
Geraldo Alckmin 
Fernando Dall'Acqua 
Secretário da Fazenda 
José Goldemberg 
Secretário do Meio Ambiente 
Rubens Lara 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Dalmo Nogueira Filho  
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 18 de junho de 2002. 
Regulamentada pelo Decreto nº 46.842, de 19/06/2002 
(*) Vide Decreto nº 48.767, de 30/06/2004 
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ANEXO XIV 
DECRETO Nº 46.842, DE 19 DE JUNHO DE 2002 

 
DECRETO Nº 46.842, DE 19 DE JUNHO DE 2002. 

Regulamenta a Lei nº 11.160, de 18 de junho de 2002, que dispõe sobre a criação do Fundo Estadual de Prevenção e Controle 
da Poluição – FECOP. 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - O Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, criado pela Lei nº 11.160, de 18 de junho de 

2002, vincula-se à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Gabinete do Secretário, destinando-se a apoiar e incentivar a execução de projetos 
relacionados ao controle, à preservação e à melhoria das condições do meio ambiente no Estado de São Paulo. 

Artigo 2º - Constituem receitas do FECOP: 
I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado; 
II - transferências dos saldos e aplicações de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à 

execução de projetos, planos, programas, atividades e ações relacionados à prevenção e ao controle da poluição, de interesse comum; 
III - transferências da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos, programas, atividades e ações de 

interesse do controle, preservação e melhoria das condições do meio ambiente no Estado; 
IV - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
V - o retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, consórcios 

intermunicipais, concessionários de serviços públicos e empresas privadas; 
VI - o produto de operações de crédito e as rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 
VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais; 
VIII - outros recursos que lhe forem atribuídos. 
Artigo 3º - O FECOP será administrado por um Conselho de Orientação e terá uma Secretaria Executiva. 
Artigo 4º - Integram o Conselho de Orientação do FECOP: 
I - o Secretário do Meio Ambiente, que será o seu Presidente; 
II - o Secretário da Fazenda ou seu representante designado; 
III - o Secretário de Economia e Planejamento ou seu representante designado; 
IV - o Secretário de Recursos Hídricos, Saneamento e Obras ou seu representante designado; 
V - o Diretor - Presidente da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental ou seu representante designado; 
VI - o Presidente do Banco Nossa Caixa S/A ou seu representante designado; 
VII - um representante do Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo - CRUESP. 
Parágrafo único - Os órgãos e entidades relacionados nos incisos II a VII indicarão, por correspondência específica ao 

Presidente do Conselho de Orientação, seus respectivos representantes no Conselho. 
Artigo 5º - Ao Conselho de Orientação compete, além das atribuições previstas no Artigo 5º da Lei nº 11.160, de 18 de junho de 

2002: 
I - solicitar manifestações e pareceres de mérito a respeito da viabilidade técnica dos planos, programas e projetos 

apresentados ao Fundo; 
II - aprovar os instrumentos necessários a disciplinar as atividades dos agentes financeiro e técnico do fundo, bem como da sua 

Secretaria Executiva; 
III - apreciar relatórios elaborados pelo agente financeiro, pelo agente técnico e pela Secretaria Executiva do fundo, 

determinando medidas corretivas necessárias ao fiel e cabal cumprimento dos objetivos do fundo; 
IV - aprovar os projetos a serem beneficiados com recursos do fundo. 
Artigo 6º - A CETESB exercerá as funções de agente técnico e de Secretaria Executiva do FECOP, disponibilizando todo o 

suporte técnico-administrativo necessário ao seu funcionamento, mediante requisição do Conselho de Orientação. 
Artigo 7º -  O Banco Nossa Caixa S/A será o Agente Financeiro do FECOP e atuará como mandatário do Estado, em 

conformidade com o estabelecido no presente regulamento e nas deliberações do Conselho de Orientação. 
Artigo 8º - Podem habilitar-se à obtenção dos recursos do FECOP: 
I - órgãos ou entidades da administração direta ou indireta; 
II - consórcios intermunicipais; 
III - concessionários de serviços públicos; 
IV - empresas privadas. 
Parágrafo único - Os recursos do FECOP somente poderão ser aplicados a fundo perdido, quando o tomador for pessoa 

jurídica de direito público, obedecidos os termos e condições estabelecidos pelo Conselho de Orientação bem como as normas legais e 
regulamentares aplicáveis à matéria. 

Artigo 9º - O valor total das operações do FECOP a fundo perdido será fixado pelo Conselho de Orientação, em cada exercício 
fiscal, considerando o saldo disponível no Fundo no final do exercício imediatamente anterior. 

Artigo 10 - As aplicações do FECOP a fundo perdido deverão atender, em especial, às seguintes finalidades: 
I - implantação de projetos de aterros sanitários; 
II - implantação de projetos de reciclagem de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza pública urbana; 
III - aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para a coleta, tratamento e disposição adequada de resíduos domiciliares 

e de limpeza pública urbana; 
IV - adequação das condições de tratamento e disposição final de esgotos sanitários; 
V - adequação das condições de drenagem urbana, visando o controle de inundações. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 
"VI - aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade;  
VII - implantação em projetos de revegetação de nascentes ou áreas de preservação permanente; 
VIII - implantação de projetos ligados à recuperação de córregos urbanos.". 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.947, de 24 de junho de 2010 (art.67 – acrescenta inciso) : 

"IX - implantação do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Programa  de Remanescentes Florestais de que trata a Lei 
nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC". 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.134-nova redação para artigo) : 
"Artigo 10 - As aplicações do FECOP a fundo perdido deverão atender, em especial, às seguintes finalidades:  
I - implantação de projetos de: 
a) aterros sanitários;  
b) reciclagem de resíduos sólidos domiciliares e de limpeza pública urbana;  
c) revegetação de nascentes ou áreas de preservação permanente;  
II - aquisição de máquinas, equipamentos e veículos para coleta, tratamento e disposição adequada de resíduos domiciliares e 

de limpeza pública urbana;  
III - adequação das condições de: 
a) tratamento e disposição final de esgotos sanitários;  
b) drenagem urbana, visando o controle de inundações; 
IV - aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade;  
V - implantação de projetos ligados à recuperação de córregos urbanos;  
VI - execução do Programa de Pagamento por Serviços Ambientais no âmbito do Programa de Remanescentes Florestais de 

que trata a Lei nº 13.798, de 9 de novembro de 2009, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas - PEMC.". (NR) 
Artigo 11 - O agente técnico e o agente financeiro poderão ser remunerados pelos serviços prestados, observadas as 

peculiaridades de cada projeto, cabendo ao Conselho de Orientação fixar os pertinentes critérios  que deverão constar dos instrumentos específicos 
de que trata o artigo 5º, inciso II, deste decreto. 
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Artigo 12 - As dúvidas ou omissões surgidas na aplicação deste Regulamento serão decididas pelo Conselho de Orientação, 
que estabelecerá os procedimentos para cada caso. 

Artigo 13 - O Conselho de Orientação poderá editar normas complementares necessárias ao fiel cumprimento dos objetivos do 
FECOP. 

Artigo 14 - A CETESB e o Banco Nossa Caixa S/A encaminharão à Secretaria Executiva do FECOP, até o dia 30 de março de 
cada ano, o relatório anual das atividades desenvolvidas pelo fundo, que será submetido à apreciação do Secretário do Meio Ambiente e, 
posteriormente, encaminhado à Comissão de Fiscalização e Controle da Assembléia Legislativa. 

Artigo 15 - O Banco Nossa Caixa S/A encaminhará trimestralmente à Secretaria Executiva do FECOP relatório financeiro do 
Fundo, que será publicado no Diário Oficial do Estado.  

Artigo 16 - Fica transferido o saldo da subconta do Programa de Controle da Poluição - PROCOP, do Fundo Estadual de 
Saneamento Básico - FESB, em 31de maio de 2002, para o FECOP, para atender às despesas decorrentes das atividades do fundo no exercício de 
2002. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 48.767, de 30 de junho de 2004 
"Artigo 16 - Fica transferido o saldo da subconta do Programa de Controle da Poluição - PROCOP, do Fundo Estadual de 

Saneamento Básico - FESB, em 31 de maio de 2002, para o Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, para atender às 
despesas decorrentes das suas atividades.". (NR) 

Artigo 17 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 19 de junho de 2002. 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XV 
LEI Nº 13.577, DE 8 DE JULHO DE 2009 

 
LEI Nº 13.577, DE 8 DE JULHO DE 2009. 
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas, e dá outras providências 
correlatas. 
O VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
Seção I 
Do Objeto 
Artigo 1º - Esta lei trata da proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, da definição de responsabilidades, da 
identificação e do cadastramento de áreas contaminadas e da remediação dessas áreas de forma a tornar seguros seus usos atual e futuro. 
Seção II 
Dos Objetivos 
Artigo 2º - Constitui objetivo desta lei garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações e prevenindo alterações nas suas 
características e funções, por meio de: 
I - medidas para proteção da qualidade do solo e das águas subterrâneas; 
II - medidas preventivas à geração de áreas contaminadas; 
III - procedimentos para identificação de áreas contaminadas; 
IV - garantia à saúde e à segurança da população exposta à contaminação; 
V - promoção da remediação de áreas contaminadas e das águas subterrâneas por elas afetadas; 
VI - incentivo à reutilização de áreas remediadas; 
VII - promoção da articulação entre as instituições;  
VIII - garantia à informação e à participação da população afetada nas decisões relacionadas com as áreas contaminadas. 
Seção III 
Das Definições 
Artigo 3º - Para efeitos desta lei, são adotadas as seguintes definições: 
I - água subterrânea: água de ocorrência natural na zona saturada do subsolo; 
II - Área Contaminada: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de matéria em condições 
que causem ou possam causar danos à saúde humana, ao meio ambiente ou a outro bem a proteger; 
III - Área Contaminada sob Investigação: área contaminada na qual estão sendo realizados procedimentos para determinar a extensão da 
contaminação e os receptores afetados; 
IV - Área com Potencial de Contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria onde são ou foram desenvolvidas atividades que, 
por suas características, possam acumular quantidades ou concentrações de matéria em condições que a tornem contaminada; 
V - Área Remediada para o Uso Declarado: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria anteriormente contaminada que, depois de 
submetida à remediação, tem restabelecido o nível de risco aceitável à saúde humana, considerado o uso declarado; 
VI - Área Suspeita de Contaminação: área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria com indícios de ser uma área contaminada; 
VII - avaliação de risco: é o processo pelo qual são identificados, avaliados e quantificados os riscos à saúde humana, ao meio ambiente e a outros 
bens a proteger; 
VIII - avaliação preliminar: avaliação inicial, realizada com base nas informações disponíveis, visando fundamentar a suspeita de contaminação de 
uma área; 
IX - Cadastro de Áreas Contaminadas: conjunto de informações referentes aos empreendimentos e atividades que apresentam potencial de 
contaminação e às áreas suspeitas de contaminação e contaminadas, distribuídas em classes de acordo com a etapa do processo de identificação e 
remediação da contaminação em que se encontram; 
X - cenário de exposição: conjunto de variáveis sobre o meio físico e a saúde humana estabelecidas para avaliar os riscos associados à exposição 
dos indivíduos a determinadas condições e em determinado período de tempo; 
XI - classificação de área: ato administrativo por meio do qual o órgão ambiental classifica determinada área durante o processo de identificação e 
remediação da contaminação; 
XII - declaração de encerramento de atividade: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental atesta o cumprimento das condicionantes estabelecidas 
pelo Plano de Desativação do Empreendimento e pela legislação pertinente; 
XIII - fase livre: ocorrência de substância ou produto em fase separada e imiscível quando em contato com a água ou o ar do solo; 
XIV - intervenção: ação que objetive afastar o perigo advindo de uma área contaminada; 
XV - investigação confirmatória: investigação que visa comprovar a existência de uma área contaminada; 
XVI - investigação detalhada: processo de aquisição e interpretação de dados de campo que permite o entendimento da dinâmica das plumas de 
contaminação em cada um dos meios físicos afetados; 
XVII - órgão ambiental: órgãos ou entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado e dos Municípios, instituídos pelo Poder 
Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, administração de recursos naturais e manutenção e recuperação da 
qualidade de vida; 
XVIII - remediação de área contaminada: adoção de medidas para a eliminação ou redução dos riscos em níveis aceitáveis para o uso declarado; 
XIX - risco: probabilidade de ocorrência de um efeito adverso em um receptor sensível; 
XX - solo: camada superior da crosta terrestre constituída por minerais, matéria orgânica, água, ar e organismos vivos; 
XXI - superficiário: detentor do direito de superfície de um terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada no 
Cartório de Registro de Imóveis, nos termos da Lei federal nº 10.257, de 9 de julho de 2001; 
XXII - Valor de Intervenção: concentração de determinada substância no solo e na água subterrânea acima da qual existem riscos potenciais diretos e 
indiretos à saúde humana, considerado um cenário de exposição genérico; 
XXIII - Valor de Prevenção: concentração de determinada substância acima da qual podem ocorrer alterações prejudiciais à qualidade do solo e da 
água subterrânea; 
XXIV - Valor de Referência de Qualidade: concentração de determinada substância no solo e na água subterrânea que define um solo como limpo ou 
a qualidade natural da água subterrânea. 
Seção IV 
Dos Instrumentos 
Artigo 4º - São instrumentos, dentre outros, para a implantação do sistema de proteção da qualidade do solo e para o gerenciamento de áreas 
contaminadas: 
I - Cadastro de Áreas Contaminadas; 
II - disponibilização de informações; 
III - declaração de informação voluntária; 
IV - licenciamento e fiscalização; 
V - Plano de Desativação do Empreendimento; 
VI - Plano Diretor e legislação de uso e ocupação do solo; 
VII - Plano de Remediação; 
VIII - incentivos fiscais, tributários e creditícios; 
IX - garantias bancárias; 
X - seguro ambiental; 
XI - auditorias ambientais; 
XII - critérios de qualidade para solo e águas subterrâneas; 
XIII - compensação ambiental; 
XIV - fundos financeiros;  
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XV - educação ambiental. 
Artigo 5º - O Cadastro de Áreas Contaminadas será constituído por informações detalhadas sobre todos os empreendimentos e atividades que: 
I - sejam potencialmente poluidores; 
II - no passado abrigaram atividades passíveis de provocar qualquer tipo de contaminação do solo; 
III - estejam sob suspeita de estarem contaminados; 
IV - demais casos pertinentes à contaminação do solo. 
§ 1º - Para efeito da elaboração do Cadastro a que se refere o "caput" deste artigo, as áreas serão separadas em classes distintas, em conformidade 
com o processo de identificação e remediação da contaminação constatada ou sob suspeita. 
§ 2º - Para cumprimento do disposto no § 1º deste artigo, ficam estabelecidas as seguintes classes: 
1 - Classe AI - Área Contaminada sob Investigação; 
2 - Classe AC - Área Contaminada; 
3 - Classe AR - Área Remediada para Uso Declarado. 
§ 3º - O Cadastro de Áreas Contaminadas será composto por informações registradas nos órgãos públicos estaduais e municipais e será publicado 
no Diário Oficial do Estado e na página da internet da Secretaria do Meio Ambiente. 
CAPÍTULO II 
Da Prevenção e do Controle da Contaminação do Solo 
Artigo 6º - Qualquer pessoa física ou jurídica  que, por ação ou omissão, possa contaminar o solo deve adotar as providências necessárias para que 
não ocorram alterações significativas e prejudiciais às funções do solo. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, são consideradas funções do solo: 
1 - sustentação da vida e do "habitat" para pessoas, animais, plantas e organismos do solo; 
2 - manutenção do ciclo da água e dos nutrientes; 
3 - proteção da água subterrânea; 
4 - manutenção do patrimônio histórico, natural e cultural; 
5 - conservação das reservas minerais e de matéria-prima; 
6 - produção de alimentos;  
7 - meios para manutenção da atividade socioeconômica. 
Artigo 7º - Os órgãos do  Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, instituído pela Lei nº 9.509,  de 20 de março de 1997, bem como os demais órgãos ou entidades 
da Administração Pública direta ou indireta, no exercício das atividades de licenciamento e controle, deverão atuar de forma preventiva e corretiva 
com o objetivo de evitar alterações significativas das funções do solo, nos limites de suas respectivas competências. 
Artigo 8º - A atuação dos órgãos do SEAQUA, no que se refere à proteção da qualidade do solo e ao gerenciamento de áreas contaminadas, terá 
como parâmetros os Valores de Referência de Qualidade, os Valores de Prevenção e os Valores de Intervenção, estabelecidos pelo órgão ambiental 
estadual. 
Artigo 9º - Os Valores de Referência de Qualidade serão utilizados para orientar a política de prevenção e controle das funções do solo. 
Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, o Poder Público deverá tornar disponíveis informações sobre a qualidade do solo e das águas 
subterrâneas. 
Artigo 10 - Os Valores de Prevenção serão utilizados para disciplinar a introdução de substâncias no solo. 
Parágrafo único - Na hipótese de os Valores de Prevenção serem ultrapassados, a continuidade da atividade será submetida a nova avaliação do 
órgão ambiental, devendo os responsáveis legais pela introdução no solo de cargas poluentes proceder ao monitoramento dos impactos decorrentes. 
Artigo 11 - Os Valores de Intervenção serão utilizados para impedir a continuidade da introdução de cargas poluentes no solo. 
Artigo 12 - O órgão ambiental competente poderá exigir do responsável legal por área com fontes potenciais de contaminação do solo e das águas 
subterrâneas a manutenção de programa de monitoramento da área e de seu entorno. 
Capítulo III 
Das Áreas Contaminadas 
Seção I 
Das Responsabilidades 
Artigo 13 - São considerados responsáveis legais e solidários pela prevenção, identificação e remediação de uma área contaminada: 
I - o causador da contaminação e seus sucessores; 
II - o proprietário da área; 
III - o superficiário; 
IV - o detentor da posse efetiva;  
V - quem dela se beneficiar direta ou indiretamente. 
Parágrafo único - Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica quando sua personalidade for obstáculo para a identificação e a remediação da área 
contaminada. 
Artigo 14 - Havendo perigo à vida ou à saúde da população, em decorrência da contaminação de uma área, o responsável legal deverá comunicar 
imediatamente tal fato aos órgãos ambientais e de saúde e adotar prontamente as providências necessárias para elidir o perigo. 
§ 1º - Para fins deste artigo, consideram-se perigo à vida ou à saúde, dentre outras, as seguintes ocorrências: 
1 - incêndios; 
2 - explosões; 
3 - episódios de exposição aguda a agentes tóxicos,  reativos e corrosivos; 
4 - episódios de exposição a agentes patogênicos, mutagênicos e cancerígenos; 
5 - migração de gases voláteis para ambientes confinados e semiconfinados, cujas concentrações excedam os valores estabelecidos em 
regulamento; 
6 - comprometimento de estruturas de edificação em geral; 
7 - contaminação das águas superficiais ou subterrâneas utilizadas para abastecimento público e dessedentação de animais;  
8 - contaminação de alimentos. 
§ 2º - Na hipótese de o responsável legal não promover a imediata remoção do perigo, tal providência poderá ser adotada subsidiariamente pelo 
Poder Público, garantido o direito de ressarcimento dos custos efetivamente despendidos pela Administração Pública, devidamente apurados 
mediante apresentação de planilha fundamentada que comprove que os valores gastos na remoção do perigo são compatíveis com o valor do 
mercado. 
Seção II 
Da Identificação 
Artigo 15 - O responsável legal, ao detectar indícios ou suspeitas de que uma área esteja contaminada, deverá imediatamente comunicar tal fato aos 
órgãos ambiental e de saúde competentes. 
Artigo 16 - A área será classificada como Área Contaminada sob Investigação quando houver constatação da presença de: 
I - contaminantes no solo ou na água subterrânea em concentrações acima dos Valores de Intervenção; 
II - produto em fase livre, proveniente da área;  
III - substâncias, condições ou situações que, de acordo com parâmetros específicos, possam representar perigo. 
Artigo 17 - O órgão ambiental competente deverá adotar os seguintes procedimentos para identificação de áreas contaminadas: 
I - manter informações sobre as áreas com potencial de contaminação; 
II - realizar avaliação preliminar da área onde haja indícios de contaminação, ou solicitar, do responsável legal, a adoção de providências, conforme 
as prioridades estabelecidas em regulamento; 
III - exigir do responsável legal a realização de investigação confirmatória na área, uma vez detectadas alterações prejudiciais significativas às 
funções do solo;  
IV - propor sua classificação como Área Contaminada sob Investigação, quando configurada uma das hipóteses previstas no artigo 16. 
Artigo 18 - Classificada a área como Área Contaminada sob Investigação, caberá ao órgão ambiental competente: 
I - providenciar a inclusão da área no cadastro de Áreas Contaminadas; 
II - notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, em especial o órgão responsável pela outorga do direito de uso de águas subterrâneas, as 
Prefeituras Municipais, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente respectivos e os demais interessados;  
III - determinar ao responsável legal pela área contaminada que inicie os procedimentos para ações emergenciais. 
Artigo 19 - Classificada a área como Área Contaminada sob Investigação, os órgãos ambientais e de saúde deverão implementar programa que 
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garanta à população afetada, por meio de seus representantes, o acesso às informações disponíveis e a participação no processo de avaliação e 
remediação da área. 
Seção III 
Da Remediação 
Artigo 20 - O responsável legal pela área classificada como Área Contaminada sob Investigação deverá realizar investigação detalhada para 
conhecimento da extensão total da contaminação e identificação de todos os receptores de risco. 
Parágrafo único - Nos casos em que houver comprometimento de uma fonte de abastecimento de água, o responsável pela contaminação deverá 
fornecer fonte alternativa de água potável para abastecimento da população afetada. 
Artigo 21 - A tomada de decisão, pelo órgão ambiental, sobre a intervenção em uma Área Contaminada sob Investigação será subsidiada por 
avaliação de risco para fins de remediação, a ser executada pelo responsável legal. 
Artigo 22 - A Área Contaminada sob Investigação não pode ter seu uso alterado até a conclusão das etapas de investigação detalhada e da avaliação 
de risco. 
Artigo 23 - Quando os valores definidos para risco aceitável à vida, à saúde humana e ao meio ambiente forem ultrapassados, a área será 
classificada como Área Contaminada, devendo ser promovida sua remediação. 
Parágrafo único - Os valores a que se refere o "caput" deste artigo serão definidos em conjunto entre a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da 
Saúde, por meio de ato específico, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA. 
Artigo 24 - Classificada a área como Área Contaminada, o órgão ambiental competente adotará as seguintes providências: 
I - cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como uma Área Contaminada; 
II - informar os órgãos de saúde, quando houver riscos à saúde humana; 
III - determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no prazo de até 5 (cinco) dias, à averbação da informação da contaminação 
da área na respectiva matrícula imobiliária; 
IV - notificar os órgãos públicos estaduais envolvidos, as Prefeituras Municipais e os demais interessados; 
V - notificar o órgão responsável por outorgas de direito de uso de águas subterrâneas na área sob influência da área contaminada, para que 
promova o cancelamento ou ajustes nos atos de outorga; 
VI - iniciar os procedimentos para remediação da área contaminada em sintonia com as ações emergenciais já em curso;  
VII - exigir do responsável legal pela área a apresentação de Plano de Remediação. 
Parágrafo único - Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal pela área contaminada, ou em sua omissão, deverá o órgão 
ambiental competente oficiar ao Cartório de Registro de Imóveis com vistas a que seja divulgada, conjuntamente com as demais informações 
referentes à matrícula do imóvel, a contaminação da área. 
Artigo 25 - O responsável legal pela área contaminada deverá apresentar Plano de Remediação que contenha um cronograma das fases e 
respectivos prazos para a sua implementação, devendo submetê-lo à aprovação do órgão ambiental competente. 
§ 1º - A implementação do Plano de Remediação será acompanhada pelo Poder Público. 
§ 2º - O responsável legal pela área contaminada deverá apresentar uma das garantias previstas nos incisos IX e X do artigo 4º desta lei, a fim de 
assegurar que o Plano de Remediação aprovado seja implantado em sua totalidade e nos prazos estabelecidos, no valor mínimo de 125% (cento e 
vinte e cinco por cento) do custo estimado do Plano de Remediação. 
§ 3º - No descumprimento, por quaisquer motivos, do Plano de Remediação aprovado, o órgão ambiental executará as garantias a que se refere o § 
2º deste artigo, visando custear a complementação das medidas de remediação, além de adotar as medidas atinentes ao poder de polícia 
administrativa. 
§ 4º - O Plano de Remediação poderá ser alterado, com aprovação do órgão ambiental, em função dos resultados parciais de sua implementação. 
§ 5º - O responsável legal deverá apresentar projeto técnico sob a responsabilidade de profissional habilitado, conforme Conselho Profissional, 
cabendo ao autor do projeto e/ou responsável técnico a responsabilização de todas as etapas executivas indicadas nos projetos, não podendo ser 
transferida ao leigo qualquer responsabilidade. 
Artigo 26 - A área contaminada será classificada como Área Remediada para o Uso Declarado quando for restabelecido nível de risco aceitável para o 
uso declarado. 
Parágrafo único - Na classificação a que se refere o "caput" deste artigo, deverá sempre ser respeitada a legislação de uso e ocupação do solo. 
Artigo 27 - Classificada a área como Área Remediada para o Uso Declarado, o órgão ambiental competente deverá: 
I - cadastrar a área no Cadastro de Áreas Contaminadas como Área Remediada para o Uso Declarado; 
II - determinar ao responsável legal pela área contaminada que proceda, no prazo de até 5 (cinco) dias, à averbação, na respectiva matrícula 
imobiliária, da informação quanto à contaminação da área; 
III - notificar os órgãos públicos envolvidos, as Prefeituras Municipais, os Conselhos Municipais de Meio Ambiente respectivos e os demais 
interessados. 
§ 1º - Os registros e as informações referentes à Área Remediada para o Uso Declarado devem indicar expressamente o uso para o qual ela foi 
remediada, que não poderá ser distinto dos usos autorizados pela legislação de uso e ocupação do solo. 
§ 2º - Na impossibilidade de identificação ou localização do responsável legal pela área contaminada, deverá o órgão ambiental competente oficiar ao 
Cartório de Registro de Imóveis com vistas a que seja divulgada, conjuntamente com as demais informações referentes à matrícula do imóvel, a 
contaminação da área. 
Artigo 28 - Para a alteração do uso ou ocupação de uma Área Remediada para o Uso Declarado, deverá ser efetuada pelo responsável nova 
avaliação de risco para o uso pretendido, a qual será submetida à aprovação do órgão ambiental competente. 
Parágrafo único - O novo uso autorizado para a área remediada deverá atender à legislação de uso e ocupação do solo e será averbado pelo Cartório 
de Registro de Imóveis, mediante notificação do órgão ambiental competente. 
Artigo 29 - Os responsáveis legais por empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental e potenciais geradores de contaminação, a serem total 
ou parcialmente desativados ou desocupados, deverão comunicar a suspensão ou o encerramento das atividades aos órgãos do SEAQUA. 
§ 1º - A comunicação a que se refere o "caput" deste artigo deverá ser acompanhada de Plano de Desativação do Empreendimento que contemple a 
situação ambiental existente, em especial quanto à possibilidade de a área estar contaminada, devendo conter, ainda, quando for o caso, informações 
quanto à implementação das medidas de remediação das áreas que serão desativadas ou desocupadas. 
§ 2º - O órgão ambiental competente deverá analisar o Plano de Desativação do Empreendimento, verificando a adequação das propostas 
apresentadas. 
§ 3º - Após a recuperação da qualidade ambiental da área, o órgão ambiental competente emitirá Declaração de Encerramento da Atividade. 
Capítulo IV 
Dos Instrumentos Econômicos 
Artigo 30 - Fica criado o Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, fundo de investimento vinculado à 
Secretaria do Meio Ambiente e destinado à proteção do solo contra alterações prejudiciais às suas funções, bem como à identificação e à remediação 
de áreas contaminadas. 
Artigo 31 - Constituem receitas do FEPRAC: 
I - dotações ou créditos específicos, consignados no orçamento do Estado; 
II - transferências de outros fundos estaduais ou de suas subcontas, cujos recursos se destinem à execução de projetos, planos, programas, 
atividades e ações relacionados com a prevenção e o controle da poluição, de interesse comum; 
III - transferência da União, dos Estados e dos Municípios para a execução de planos, programas, atividades e ações de interesse do controle, 
preservação e melhoria das condições do meio ambiente do Estado; 
IV - recursos provenientes de ajuda e cooperação internacional e de acordos intergovernamentais; 
V - retorno de operações de crédito contratadas com órgãos ou entidades da administração direta ou indireta, consórcios intermunicipais, 
concessionários de serviços públicos e empresas privadas; 
VI - produto de operações de crédito e rendas provenientes da aplicação de seus recursos; 
VII - doações de pessoas naturais ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais; 
VIII - compensações ambientais provenientes de atividades potencialmente causadoras de contaminação; 
IX - 30% (trinta por cento) do montante arrecadado com as multas aplicadas pelos órgãos estaduais de controle da poluição ambiental por infrações 
às disposições desta lei; 
X - recursos provenientes do ressarcimento de despesas efetuadas nos termos dos §§ 1º e 2º do artigo 32 desta lei. 
Artigo 32 - Os recursos de que trata o artigo 31, serão aplicados em operações financeiras destinadas a apoiar e a incentivar a execução de ações 
relacionadas com a identificação e remediação de áreas contaminadas. 
§ 1º - Os recursos do FEPRAC poderão ser aplicados a fundo perdido, quando o tomador for o Estado e os recursos forem utilizados visando à 
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intervenção em área contaminada, para remoção de perigo iminente à saúde pública. 
§ 2º - O Estado deverá ser ressarcido, pelo responsável legal pela área contaminada das despesas decorrentes da identificação e remediação de 
áreas contaminadas de acordo com o estabelecido no § 1º deste artigo. 
§ 3º - O Estado, uma vez ressarcido das despesas previstas nos §§ 1º e 2º deste artigo, destinará o montante recebido diretamente ao FEPRAC. 
Artigo 33 - O FEPRAC terá Conselho de Orientação composto paritariamente por representantes do Estado, Municípios e Sociedade Civil, com 8 
(oito) membros titulares e 8 (oito) membros suplentes de cada um dos segmentos. 
§ 1º - As funções de Conselheiro não serão remuneradas, devendo ser consideradas de interesse público relevante. 
§ 2º - O Conselho poderá solicitar a órgãos e entidades públicos e privados pareceres de mérito sobre a viabilidade técnica dos planos, programas e 
projetos apresentados. 
Artigo 34 - Compete ao Conselho de Orientação do FEPRAC: 
I - orientar e aprovar a captação e a aplicação dos recursos do Fundo; 
II - aprovar normas, critérios, prioridades e programas para a aplicação dos recursos do Fundo, fixando seus respectivos limites; 
III - aprovar os critérios para verificação da viabilidade técnica, econômica e financeira dos projetos; 
IV - aprovar o orçamento de aplicação dos recursos do Fundo; 
V - elaborar o seu regimento interno; 
VI - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por regulamento; 
VII - aprovar programas, ações e medidas preventivas à geração de áreas contaminadas, bem como de garantia à informação e à participação da 
população afetada nas decisões relacionadas com as áreas contaminadas. 
Artigo 35 - A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo exercerá as funções de agente técnico e de secretaria executiva do FEPRAC, 
disponibilizando todo o suporte técnico-administrativo necessário ao seu funcionamento, mediante solicitação do Conselho de Orientação, sem 
prejuízo do exercício das demais atribuições previstas em lei. 
Artigo 36 - O Banco Nossa Caixa S.A. será o Agente Financeiro do FEPRAC e atuará como mandatário do Estado, em conformidade com o 
estabelecido nas normas legais e nas deliberações do Conselho de Orientação. 
Artigo 37 - O FEPRAC reger-se-á pelas normas do Decreto-lei Complementar nº 18, de 17 de abril de 1970, e alterações posteriores. 
Artigo 38 - O dirigente da Unidade de Despesa à qual se encontra vinculado o Fundo submeterá, anualmente, à apreciação do Secretário do Meio 
Ambiente e do CONSEMA, o relatório das atividades desenvolvidas. 
Parágrafo único - O relatório das atividades de que trata este artigo deverá ser encaminhado às Comissões de Fiscalização e Controle e de Defesa do 
Meio Ambiente da Assembléia Legislativa do Estado. 
Artigo 39 - Deverá ser publicado, trimestralmente, no Diário Oficial do Estado, o relatório financeiro do Fundo. 
Artigo 40 - Para atender às despesas decorrentes da aplicação desta lei, fica o Poder Executivo autorizado a: 
I - efetuar as transferências a que se refere o artigo 31, inciso II, desta lei; 
II - abrir créditos adicionais especiais até o limite de R$ 100,00 (cem reais), incluindo as classificações orçamentárias que se fizerem necessárias. 
Capítulo V 
Das Infrações e Penalidades 
Artigo 41 - Toda ação ou omissão contrária às disposições desta lei e seu regulamento será considerada infração administrativa ambiental 
classificada em leve, grave ou gravíssima, levando-se em conta: 
I - a intensidade do dano, efetivo ou potencial; 
II - as circunstâncias atenuantes ou agravantes;  
III - os antecedentes do infrator. 
Artigo 42 - As infrações administrativas ambientais de que trata o artigo 41 serão punidas com as seguintes penalidades: 
I - advertência; 
II - multa; 
III - embargo; 
IV - demolição;  
V - suspensão de financiamento e benefícios fiscais. 
§ 1º - A penalidade de advertência será imposta quando se tratar de primeira infração pelo descumprimento das exigências técnicas formuladas pelo 
órgão ambiental competente, em qualquer fase do processo de remediação. 
§ 2º - A penalidade de multa será imposta ao responsável pela área classificada como contaminada, conforme disposto no artigo 13 desta lei, 
observado o limite de 4 (quatro) a 4.000.000 (quatro milhões) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo - UFESP, desde que não 
ultrapasse o limite estabelecido no artigo 75 da Lei federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 
§ 3º - A multa será recolhida com base no valor da UFESP do dia de seu efetivo pagamento. 
§ 4º - Ocorrendo a extinção da UFESP, adotar-se-á, para efeitos desta lei, o índice que a substituir. 
§ 5º - Nos casos de reincidência, caracterizada pelo cometimento de nova infração da mesma natureza e gravidade, a multa corresponderá ao dobro 
da anteriormente imposta. 
Artigo 43 - As infrações administrativas ambientais serão objeto de auto de infração a ser lavrado pela autoridade competente, e serão apuradas em 
processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei e seu regulamento. 
§ 1º - Responderá pela infração quem por qualquer modo a cometer, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar. 
§ 2º - Tratando-se de área contaminada que acarrete perigo iminente para a saúde e segurança da população, a atuação imediata do Poder Público 
independerá de garantia de defesa prévia e contraditório. 
Artigo 44 - Da aplicação das penalidades administrativas previstas nesta lei caberá recurso à autoridade imediatamente superior, no prazo de 20 
(vinte) dias contados da data do auto de infração, ouvida a autoridade recorrida, que poderá reconsiderar sua decisão, justificando-a. 
Capítulo VI 
Das Disposições Finais 
Artigo 45 - O órgão competente do SEAQUA poderá estabelecer procedimentos diferenciados para a identificação e remediação das áreas 
contaminadas, aglutinando etapas, em função das peculiaridades da atividade ou do empreendimento ou da extensão da contaminação, desde que 
garantidos os princípios e finalidades estabelecidos nesta lei. 
Artigo 46 - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Artigo 47 - O licenciamento de empreendimentos em áreas que anteriormente abrigaram atividades com potencial de contaminação, ou suspeitas de 
estarem contaminadas, deverá ser precedido de estudo de passivo ambiental, submetido previamente ao órgão ambiental competente. 
Artigo 48 - Os Planos Diretores Municipais e respectiva legislação de uso e ocupação do solo sempre deverão levar em conta as áreas com potencial 
ou suspeita de contaminação e as áreas contaminadas. 
Artigo 49 - A aprovação de projetos de parcelamento do solo e de edificação, pelo Poder Público, deverá garantir o uso seguro das áreas com 
potencial ou suspeita de contaminação e das áreas contaminadas. 
Artigo 50 - A Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Saúde deverão estabelecer procedimentos e rotinas comuns para ações conjuntas 
visando prevenir a formação de áreas contaminadas, bem como identificar e remediar as já existentes. 
Parágrafo único - Fica estabelecido como documento de referência para a definição de prioridades de ações integradas entre a Secretaria do Meio 
Ambiente e a Secretaria da Saúde o Cadastro de Áreas Contaminadas, previsto no artigo 4º, inciso I, desta lei. 
Artigo 51 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 8 de julho de 2009. 
Alberto Goldman 
Francisco Graziano Neto  
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Geraldo Alckmin 
Secretário de Desenvolvimento 
Mauro Ricardo Machado Costa 
Secretário da Fazenda 
Francisco Vidal Luna 
Secretário de Economia e Planejamento 
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Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 8 de julho de 2009. 
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ANEXO XVI 
DECRETO Nº 55.165, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 

 
DECRETO Nº 55.165, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2009 

Reorganiza o Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências correlatas 
ALBERTO GOLDMAN, VICE-GOVERNADOR, EM EXERCÍCIO NO CARGO DE GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
Artigo 1º - O Instituto de Botânica - IBt, da Secretaria do Meio Ambiente, a que se refere o inciso VIII do artigo 3º do Decreto nº 

54.653, de 6 de agosto de 2009, fica reorganizado nos termos deste decreto. 
Parágrafo único - O Instituto a que se refere este artigo é considerado instituição de pesquisa para os fins do disposto no artigo 

1º da Lei Complementar nº 125, de 18 de novembro de 1975. 
CAPÍTULO II 
Das Finalidades 
Artigo 2º - O Instituto de Botânica - IBt tem por finalidades: 
I - conhecer e conservar a biodiversidade vegetal, de cianobactérias e de fungos, em especial no âmbito do Estado de São 

Paulo;  
II - desenvolver métodos e técnicas para a exploração da biodiversidade, enfocando, em especial, seus usos para a melhoria 

da qualidade de vida da população; 
III- contribuir para o equilíbrio ecológico de ecossistemas terrestres e aquáticos, através da proteção, do monitoramento e da 

remediação de áreas degradadas. 
CAPÍTULO III 
Da Estrutura 
Artigo 3º - O Instituto de Botânica - IBt tem a seguinte estrutura: 
I - Conselho Técnico-Administrativo; 
II - Conselho Editorial; 
III - Conselho de Ética Ambiental e Biossegurança; 
IV - Conselho de Curadores; 
V - Assistência Técnica; 
VI - Núcleo de Apoio Administrativo; 
VII - Centro de Pesquisa em Plantas Avasculares e Fungos, com: 
a) Núcleo de Pesquisa em Briologia; 
b) Núcleo de Pesquisa em Ficologia; 
c) Núcleo de Pesquisa em Micologia; 
VIII - Centro de Pesquisa em Plantas Vasculares, com: 
a) Núcleo de Pesquisa - Curadoria do Herbário de São Paulo; 
b) Núcleo de Pesquisa em Anatomia; 
c) Núcleo de Pesquisa em Palinologia; 
IX - Centro de Pesquisa em Ecologia e Fisiologia, com:  
a) Núcleo de Pesquisa em Ecologia; 
b) Núcleo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica; 
c) Núcleo de Pesquisa em Sementes; 
d) Núcleo de Pesquisa em Plantas Ornamentais; 
e) Núcleo de Pesquisa - Orquidário do Estado; 
X - Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas, com: 
a) Núcleo de Pesquisa em Educação para Conservação, com Museu Botânico; 
b) Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica de Mogi Guaçu; 
c) Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e Parque Estadual das Fontes do Ipiranga; 
d) Núcleo de Manejo de Áreas Verdes e Produção de Mudas; 
e) Núcleo de Vigilância; 
XI - Centro de Comunicações Técnico-Científicas, com: 
a) Núcleo de Biblioteca e Memória; 
b) Núcleo de Ilustração e Divulgação; 
c) Núcleo de Informática; 
XII - Centro Administrativo, com: 
a) Núcleo de Gestão de Pessoal; 
b) Núcleo de Finanças; 
c) Núcleo de Compras e Suprimentos; 
d) Núcleo de Infraestrutura; 
e) Núcleo de Comunicações Administrativas; 
f) Núcleo de Administração de Subfrota; 
XIII - Centro de Convivência Infantil. 
§ 1º - Os Centros a que se referem os incisos VII a XI deste artigo contam, ainda, cada um, com uma Célula de Apoio 

Administrativo.  
§ 2º - O Museu Botânico, referido na alínea "a" do inciso X deste artigo, situado em edifício construído com a finalidade de 

abrigá-lo, localizado na área do Jardim Botânico de São Paulo, é composto de documentos, peças, exemplares, amostras e outros itens que atestam 
a evolução da Botânica no âmbito do Estado e/ou caracterizam as espécies vegetais componentes da flora paulista. 

§ 3º - A Assistência Técnica, as Células de Apoio Administrativo e o Museu Botânico não se caracterizam como unidades 
administrativas. 

CAPÍTULO IV 
Dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 4º - As unidades administrativas de que trata este decreto têm os seguintes níveis hierárquicos: 
I - de Departamento Técnico, o Instituto de Botânica - IBt; 
II - de Divisão Técnica: 
a) o Centro de Pesquisa em Plantas Avasculares e Fungos; 
b) o Centro de Pesquisa em Plantas Vasculares; 
c) o Centro de Pesquisa em Ecologia e Fisiologia; 
d) o Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas; 
e) o Centro de Comunicações Técnico-Científicas; 
III - de Divisão, o Centro Administrativo;  
IV - de Serviço Técnico: 
a) o Núcleo de Pesquisa em Briologia; 
b) o Núcleo de Pesquisa em Ficologia; 
c) o Núcleo de Pesquisa em Micologia; 
d) o Núcleo de Pesquisa - Curadoria do Herbário de São Paulo; 
e) o Núcleo de Pesquisa em Anatomia; 
f) o Núcleo de Pesquisa em Palinologia; 
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g) o Núcleo de Pesquisa em Ecologia; 
h) o Núcleo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica; 
i) o Núcleo de Pesquisa em Sementes; 
j) o Núcleo de Pesquisa em Plantas Ornamentais; 
k) o Núcleo de Pesquisa - Orquidário do Estado; 
l) o Núcleo de Pesquisa em Educação para Conservação; 
m) o Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica de Mogi Guaçu; 
n) o Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e Parque Estadual das Fontes do Ipiranga; 
o) o Núcleo de Biblioteca e Memória; 
p) o Núcleo de Ilustração e Divulgação; 
q) o Núcleo de Informática; 
r) o Centro de Convivência Infantil; 
V - de Serviço: 
a) o Núcleo de Apoio Administrativo; 
b) o Núcleo de Manejo de Áreas Verdes e Produção de Mudas; 
c) o Núcleo de Vigilância; 
d) o Núcleo de Gestão de Pessoal;  
e) o Núcleo de Finanças; 
f) o Núcleo de Compras e Suprimentos; 
g) o Núcleo de Infraestrutura;  
h) o Núcleo de Comunicações Administrativas; 
i) Núcleo de Administração de Subfrota. 
CAPÍTULO V 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
Artigo 5º - O Núcleo de Gestão de Pessoal é órgão subsetorial do Sistema de Administração de Pessoal. 
Artigo 6º - O Núcleo de Finanças é órgão subsetorial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária. 
Artigo 7º - O Núcleo de Administração de Subfrota é órgão subsetorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados e funcionará, também, como órgão detentor. 
CAPÍTULO VI 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Da Assistência Técnica 
Artigo 8º - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Diretor do Instituto no desempenho de suas funções; 
II - preparar, acompanhar e avaliar programas e projetos solicitados pelo dirigente; 
III - instruir e informar processos e expedientes que lhe forem encaminhados; 
IV - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos; 
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente; 
VI - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de convênios, contratos, acordos e outros ajustes; 
VII - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas; 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
IX - manter cadastro de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, usuárias de serviços do Instituto; 
X - administrar banco de dados e participar do preparo de relatórios sobre as atividades da instituição;  
XI - auxiliar na elaboração e no acompanhamento da execução do orçamento; 
XII - prestar suporte aos pesquisadores científicos nas questões relativas a registros de patente e propriedade intelectual. 
SEÇÃO II 
Do Núcleo de Apoio Administrativo 
Artigo 9º - Ao Núcleo de Apoio Administrativo cabe, além das atribuições previstas no artigo 43 deste decreto, organizar e 

secretariar as reuniões dos colegiados a que se referem os inciso I a IV do artigo 3º deste decreto, realizando, entre outros trabalhos, a convocação 
dos participantes, bem como o preparo e a distribuição das respectivas pautas e atas. 

SEÇÃO III 
Do Centro de Pesquisa em Plantas Avasculares e Fungos 
Artigo 10 - O Centro de Pesquisa em Plantas Avasculares e Fungos, além das previstas no artigo 41 deste decreto, tem as 

seguintes atribuições: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar as pesquisas em plantas avasculares e fungos, objetivando a utilização racional dos 

recursos naturais e contribuindo para a preservação da biodiversidade; 
II - promover a manutenção e ampliação das coleções de plantas avasculares e fungos, disponibilizando-as à comunidade 

científica e a outros interessados. 
Artigo 11 - O Núcleo de Pesquisa em Briologia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sistemáticas e biológicas sobre: 
a) a biodiversidade de briófitas; 
b) os ciclos de vida e a biologia das espécies; 
c) o papel ecológico das briófitas nos ecossistemas; 
II - propor técnicas e metodologias para a conservação de briófitas; 
III - preservar, organizar e desenvolver a coleção de briófitas do Instituto. 
Artigo 12 - O Núcleo de Pesquisa em Ficologia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sistemáticas e biológicas sobre: 
a) algas continentais e marinhas; 
b) cianobactérias; 
II - estudar o comportamento de algas e cianobactérias em ambientes conservados e eutrofizados, contribuindo para o 

equilíbrio ambiental;  
III - realizar bioprospecção em algas e cianobactérias; 
IV - preservar, organizar e desenvolver as coleções de exsicatas e de cultura viva de algas e cianobactérias. 
Artigo 13 - O Núcleo de Pesquisa em Micologia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver, em fungos, pesquisas de: 
a) taxonomia, ecologia e biologia, buscando o conhecimento da diversidade destes organismos; 
b) biologia molecular, visando à análise da diversidade genética e à filogenia; 
c) processos de biorremediação, objetivando a recuperação de ambientes impactados e o desenvolvimento de protocolos para 

o estabelecimento de parâmetros facilitadores da análise, do licenciamento e do planejamento ambientais; 
II - preservar, organizar e desenvolver os acervos de fungos e de fungos liquenizados, bem como as coleções de culturas 

vivas. 
SEÇÃO IV 
Do Centro de Pesquisa em Plantas Vasculares 
Artigo 14 - O Centro de Pesquisa em Plantas Vasculares, além das previstas no artigo 41 deste decreto, tem as seguintes 

atribuições: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar as pesquisas voltadas ao conhecimento da biodiversidade de todos os grupos de 

plantas vasculares, visando à sua conservação e ao seu uso sustentável; 
II - promover a manutenção e ampliação das coleções biológicas, disponibilizando-as à comunidade científica e a outros 

interessados; 
III - subsidiar o Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas, na identificação de espécies vegetais. 
Artigo 15 - O Núcleo de Pesquisa - Curadoria do Herbário de São Paulo, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as 
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seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas em biodiversidade de grupos de plantas vasculares, em especial nos aspectos taxonômicos e 

florísticos, visando à preservação e ao uso sustentável dos recursos naturais;  
II - preservar, organizar e desenvolver o herbário;  
III - realizar intercâmbios com órgãos e entidades afins, buscando a troca de conhecimentos técnicos e a realização de 

permutas e/ou doações para ampliação de acervos, observadas as normas que disciplinam o acesso ao patrimônio genético. 
Artigo 16 - O Núcleo de Pesquisa em Anatomia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre: 
a) anatomia da madeira e da casca de espécies brasileiras, enfocando aspectos ecológicos; 
b) periodicidade da formação do lenho de espécies arbóreas tropicais; 
c) anatomia da estrutura e da ultraestrutura vegetal, buscando entender a influência do ambiente, especialmente da poluição 

aérea e do aquecimento global; 
d) espécies vegetais bioindicadoras ou potencialmente bioindicadoras de poluentes aéreos; 
e) anatomia e histoquímica dos diferentes órgãos da planta, buscando diagnosticar caracteres que contribuam para a 

identificação de famílias, gêneros e/ou espécies; 
II - preservar, organizar e desenvolver a xiloteca.  
Artigo 17 - O Núcleo de Pesquisa em Palinologia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre: 
a) palinologia em diferentes ecossistemas, preservados ou degradados; 
b) palinotaxonomia e morfologia dos grãos de pólen e esporos; 
II - preservar, organizar e desenvolver a palinoteca, a documentação fotográfica e o catálogo geral das coleções. 
SEÇÃO V 
Do Centro de Pesquisa em Ecologia e Fisiologia 
Artigo 18 - O Centro de Pesquisa em Ecologia e Fisiologia, além das previstas no artigo 41 deste decreto, tem as seguintes 

atribuições: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar as pesquisas em ecologia e fisiologia dos ecossistemas terrestres e aquáticos; 
II - promover a manutenção e ampliação das coleções referidas nas atribuições dos Núcleos de Pesquisa que integram a 

estrutura do Centro, disponibilizando-as à comunidade científica e a outros interessados; 
III - subsidiar o Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas, na manutenção e recuperação de áreas verdes. 
Artigo 19 - O Núcleo de Pesquisa em Ecologia, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre ecologia e autoecologia, em ecossistemas terrestres e ambientes aquáticos continentais, 

naturais ou artificiais, preservados ou sob impactos ambientais; 
II - realizar a caracterização, o monitoramento e a recuperação de ambientes continentais perturbados, terrestres e aquáticos. 
Artigo 20 - O Núcleo de Pesquisa em Fisiologia e Bioquímica, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes 

atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre: 
a) processos ecofisiológicos, fisiológicos, bioquímicos e moleculares básicos, relativos a crescimento, desenvolvimento, defesa 

e produtividade em plantas vasculares e microrganismos, bem como em suas interações; 
b) propriedades químicas e biológicas de plantas nativas, visando conhecer suas potencialidades nos empregos medicinal, 

industrial e alimentar, bem como suas propriedades tóxicas;  
II - preservar, organizar e desenvolver coleções de plantas vivas e de extratos vegetais. 
Artigo 21 - O Núcleo de Pesquisa em Sementes, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre: 
a) tecnologia e produção de sementes nativas; 
b) fisiologia, ecologia, ecofisiologia, morfologia e patologia de sementes de espécies nativas em geral e de espécies exóticas 

de interesse econômico;  
II - preservar, organizar e desenvolver a diasporoteca;  
III - preparar e fazer publicar anualmente o "Index Seminum" do Instituto, mantendo intercâmbio com órgãos congêneres do 

país e do exterior. 
Artigo 22 - O Núcleo de Pesquisa em Plantas Ornamentais, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes 

atribuições: 
I - desenvolver, em plantas ornamentais ou potencialmente ornamentais, pesquisas sobre: 
a) morfologia, fisiologia, taxonomia, citogenética, biologia molecular e biologia da conservação; 
b) reprodução e cultivo "in vitro", visando à obtenção de variedades de valor comercial ou à preservação de espécies raras ou 

ameaçadas de extinção;  
II - preservar, organizar e desenvolver as coleções de plantas de interesse ornamental. 
Artigo 23 - O Núcleo de Pesquisa - Orquidário do Estado, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as seguintes 

atribuições: 
I - desenvolver, em orquidáceas, pesquisas sobre: 
a) morfologia, fisiologia, taxonomia, filogenia, citogenética, biologia molecular e biologia da conservação; 
b) reprodução e cultivo "in vitro", bem como hibridação, visando à obtenção de variedades de valor comercial ou à preservação 

de espécies raras ou ameaçadas de extinção; 
II - preservar, organizar e desenvolver o orquidário científico, bem como o orquidário destinado à visitação pública. 
SEÇÃO VI 
Do Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas 
Artigo 24 - O Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas, além das previstas no artigo 41 deste decreto, tem as 

seguintes atribuições: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar pesquisas científicas voltadas para: 
a) proteção, conservação e uso sustentável de recursos genéticos;  
b) educação para conservação; 
c) recuperação de áreas degradadas; 
II - promover o gerenciamento e o desenvolvimento de: 
a) áreas de visitação do Jardim Botânico de São Paulo;  
b) áreas verdes da Reserva Biológica de Mogi Guaçu, da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e do Parque 

Estadual das Fontes do Ipiranga; 
III - propor a política de uso público da área de visitação do Jardim Botânico de São Paulo;  
IV - colaborar com os programas de educação ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 25 - O Núcleo de Pesquisa em Educação para Conservação, além das previstas no artigo 42 deste decreto, tem as 

seguintes atribuições: 
I - desenvolver pesquisas sobre educação para conservação da biodiversidade e dos ecossistemas; 
II - realizar atividades de educação ambiental em áreas do Instituto; 
III- providenciar a comunicação visual das áreas do Jardim Botânico de São Paulo; 
IV - capacitar monitores ambientais para atendimento de visitantes do Jardim Botânico de São Paulo;  
V - preservar, organizar e desenvolver o Museu Botânico;  
VI - elaborar, com fins didáticos e de divulgação, materiais voltados à educação para conservação. 
Artigo 26 - O Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica de Mogi Guaçu e o Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica do Alto da 

Serra de Paranapiacaba e Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, no âmbito das áreas que lhes cabem gerenciar, têm, além das previstas no artigo 
42 deste decreto, as seguintes atribuições: 

I - desenvolver pesquisas científicas não predatórias e compatíveis com os respectivos planos de manejo;  
II - apoiar e supervisionar, quando a cargo de terceiros, a realização das pesquisas a que se refere o inciso I deste artigo; 
III- zelar pela preservação integral da biota e dos demais atributos naturais das respectivas áreas; 
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IV - realizar a gestão administrativa, científica, técnica e educacional das Reservas e do Parque a que se refere o "caput" deste 
artigo, em consonância com os planos de manejo e a legislação ambiental, em especial a Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC. 

Artigo 27 - O Núcleo de Manejo de Áreas Verdes e Produção de Mudas tem as seguintes atribuições: 
I - executar ou, quando a cargo de terceiros, controlar e supervisionar os trabalhos referentes a: 
a) ajardinamento das áreas do Jardim Botânico de São Paulo e da sede do Instituto; 
b) preservação das coleções de plantas representativas dos vários ambientes ecológicos e jardins típicos; 
c) manutenção, em condições apropriadas à visitação, das áreas do Jardim Botânico de São Paulo destinadas ao público;  
d) construção e conservação de cercas e aceiros de proteção, em áreas do Jardim Botânico de São Paulo e da sede do 

Instituto; 
II - cuidar da produção e da venda de mudas, em especial de espécies nativas; 
III - prestar apoio à realização de pesquisas nas áreas verdes institucionais. 
Artigo 28 - O Núcleo de Vigilância tem as seguintes atribuições: 
I - planejar e executar ou, quando a cargo de terceiros, controlar e supervisionar: 
a) as atividades de vigilância dos prédios e das instalações das áreas do Jardim Botânico de São Paulo e da sede do Instituto; 
b) os serviços de portaria e de controle de entrada e saída de pessoas e veículos, na sede do Instituto; 
II - implementar plano de prevenção e socorro de acidentes pessoais, de acidentes envolvendo animais peçonhentos e de 

acidentes ambientais;  
III - planejar e executar operações conjuntas: 
a) com o Comando de Policiamento Ambiental da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando a realização de ações de 

fiscalização, nas unidades de conservação do Instituto; 
b) com o Corpo de Bombeiros, objetivando a realização de ações de prevenção e combate a incêndios florestais e de busca e 

resgate de vítimas, em áreas sob responsabilidade do Instituto; 
IV - prestar apoio a trabalhos de campo realizados por unidades do Instituto. 
SEÇÃO VII 
Do Centro de Comunicações Técnico-Científicas 
Artigo 29 - O Centro de Comunicações Técnico-Científicas tem as seguintes atribuições: 
I - propor e gerenciar, de acordo com orientações expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente, a política de comunicação e o 

plano diretor de informática do Instituto; 
II - promover: 
a) a divulgação, interna e externa, de informações de interesse da instituição;  
b) a manutenção e a ampliação dos acervos bibliográfico, fotográfico e de ilustrações;  
III - gerenciar o programa de voluntariado da instituição;  
IV - subsidiar e supervisionar a organização e a execução de eventos, em áreas sob responsabilidade do Instituto. 
Artigo 30 - O Núcleo de Biblioteca e Memória tem as seguintes atribuições: 
I - preservar, organizar e desenvolver os acervos técnicos do Instituto, compostos por livros, monografias, teses, periódicos, 

fotos, mapas, ilustrações, discos, vídeos, filmes e outros suportes;  
II - manter atualizados bancos de dados relativos aos acervos de que trata o inciso I deste artigo; 
III- gerenciar o sistema de intercâmbio entre bibliotecas; 
IV - prestar apoio aos usuários na pesquisa bibliográfica e na normatização da documentação científica;  
V - proceder ao levantamento de informações para aquisição de novos títulos para o acervo;  
VI - providenciar a exposição e divulgação do material adquirido; 
VII - gerenciar o uso de imagens do acervo iconográfico. 
Artigo 31 - O Núcleo de Ilustração e Divulgação tem as seguintes atribuições: 
I - difundir técnicas de ilustração botânica e auxiliar pesquisadores e outros servidores do Instituto em relação à confecção de 

material ilustrativo para seus trabalhos; 
II - preparar material informativo sobre as atividades da instituição;  
III - gerenciar: 
a) a infraestrutura do Instituto para a realização de cursos, seminários e outros eventos;  
b) os trabalhos executados por voluntários.  
Artigo 32 - O Núcleo de Informática tem as seguintes atribuições: 
I - administrar as redes de computadores, controlar os acessos, zelar pela segurança e analisar o uso de sistemas básicos e de 

aplicativos; 
II - cuidar da implantação e da adequação do plano diretor de informática da instituição, compatibilizando-o com o Programa 

Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação elaborado e monitorado pelo Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - 
GSTIC, da Secretaria do Meio Ambiente; 

III - zelar pela página do Instituto na Internet; 
IV - identificar as necessidades de treinamento e gerenciar os estágios de informática; 
V - prestar assistência aos usuários e acompanhar a execução de contratos de manutenção e de suporte na área de 

informática. 
SEÇÃO VIII 
Do Centro Administrativo 
Artigo 33 - Ao Centro Administrativo cabe planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de recursos 

humanos, orçamento e finanças, material e patrimônio, licitação e contratos, comunicações administrativas, transportes internos motorizados e outras 
de apoio administrativo. 

Artigo 34 - O Núcleo de Gestão de Pessoal tem as atribuições previstas nos artigos 14 a 19 do Decreto nº 52.833, de 24 de 
março de 2008, cabendo-lhe, ainda, participar da proposição e execução de programas de assistência social. 

Artigo 35 - O Núcleo de Finanças tem as seguintes atribuições: 
I - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, executar o previsto no artigo 10 do Decreto-Lei nº 

233, de 28 de abril de 1970; 
II - em relação ao Fundo Especial de Despesa vinculado ao Instituto, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de dezembro de 1990:  
a) realizar a previsão e proceder à arrecadação e ao registro de recursos provenientes de venda de ingressos e outras 

receitas;  
b) controlar as aplicações financeiras;  
c) empenhar as despesas e efetuar os pagamentos;  
d) executar a conciliação das movimentações financeiras; 
III - elaborar e enviar relatório mensal ao Tribunal de Contas. 
Artigo 36 - O Núcleo de Compras e Suprimentos tem as seguintes atribuições:  
I - em relação a compras e contratações: 
a) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e prestação de serviços;  
b) preparar os expedientes referentes à compra de materiais e à prestação de serviços; 
c) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de materiais e serviços, de acordo com as normas e os 

procedimentos pertinentes;  
d) elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou prestação de serviços;  
e) realizar os procedimentos relativos a licitações;  
f) acompanhar a execução dos contratos e providenciar aditamentos, reajustes e prorrogações, ou nova licitação, em tempo 

hábil;  
g) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos órgãos de fiscalização;  
II - em relação ao almoxarifado:  
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às necessidades efetivas;  
b) fixar níveis de estoque mínimo e máximo, bem como ponto de pedido de materiais de uso contínuo;  
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c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque;  
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando aos responsáveis atrasos e outras irregularidades 

cometidas pelos fornecedores;  
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos;  
f) registrar a distribuição dos materiais armazenados;  
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque;  
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material em estoque;  
i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração da proposta orçamentária;  
j) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a legislação específica;  
III - em relação a produtos destinados a venda, doação ou permuta: 
a) manter o controle do estoque;  
b) providenciar a entrega;  
c) elaborar relatórios mensais e anuais discriminando, por produto, as vendas realizadas e a arrecadação resultante. 
Artigo 37 - O Núcleo de Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
I - administrar e controlar os bens patrimoniais, fazendo uso do cadastro, de formas de identificação e do inventário periódico;  
II - verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e tomar providências para sua manutenção;  
III - executar ou fiscalizar, quando a cargo de terceiros, serviços de construção, manutenção, conservação e reparos de 

imóveis, instalações, móveis, objetos, equipamentos e aparelhos; 
IV - providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas necessárias à defesa dos 

bens patrimoniais;  
V - efetuar o arrolamento de bens inservíveis e providenciar sua baixa patrimonial; 
VI - administrar os serviços de limpeza das dependências internas do Instituto; 
VII - cuidar da remoção de materiais inservíveis;  
VIII - providenciar a comunicação visual das dependências e a sinalização de circulação e estacionamento de veículos nas 

áreas do Instituto, exceto no espaço reservado ao Jardim Botânico de São Paulo; 
IX - providenciar e controlar as locações de imóveis que se fizerem necessárias; 
X - guardar os materiais, equipamentos e utensílios das oficinas, zelando por seu uso. 
Artigo 38 - O Núcleo de Comunicações Administrativas tem as seguintes atribuições: 
I - receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis e processos; 
II - informar sobre a localização de papéis, documentos e processos; 
III - executar serviços de classificação, organização e conservação de arquivo de papéis e processos; 
IV - providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos interessados, bem como o fornecimento de 

certidões e cópias de documentos e processos; 
V - colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo a que se referem o Decreto nº 29.838, de 18 de abril 

de 1989, e os artigos 34 a 38 do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 
VI - organizar e viabilizar os serviços de malote; 
VII - receber, distribuir e expedir a correspondência; 
VIII - em relação ao sistema de telefonia do Instituto: 
a) propor medidas para seu uso racional; 
b) manter atualizado o cadastro dos usuários efetivos das linhas telefônicas móveis e fixas e acompanhar os gastos resultantes 

de sua utilização. 
Artigo 39 - O Núcleo de Administração de Subfrota tem as atribuições previstas nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º 

de março de 1977. 
SEÇÃO IX 
Do Centro de Convivência Infantil  
Artigo 40 - O Centro de Convivência Infantil tem as atribuições previstas no artigo 7º do Decreto nº 33.174, de 8 de abril de 

1991. 
SEÇÃO X 
Das Atribuições Comuns 
Artigo 41 - Os Centros de Pesquisa têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns:  
I - diagnosticar a demanda de ciência e tecnologia e propor as prioridades de pesquisa; 
II - elaborar e executar o plano anual de pesquisa do Centro;  
III - realizar treinamento e capacitação de recursos humanos;  
IV - captar, junto a setores públicos e/ou privados, recursos que permitam a melhoria e o desenvolvimento de pesquisas e de 

outras atividades a cargo do Centro. 
Artigo 42 - Os Núcleos de Pesquisa têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - desenvolver pesquisas visando à aquisição de conhecimentos e à inovação tecnológica; 
II - preparar e preservar os materiais destinados a experimentação, produção de bens e prestação de serviços; 
III - operar equipamentos laboratoriais, zelando por seu uso e adotando as providências necessárias à sua manutenção; 
IV - implementar medidas de segurança do trabalho;  
V - controlar o uso de produtos químicos e o seu descarte, em consonância com as normas técnicas de segurança pessoal e 

ambiental pertinentes; 
VI - contribuir para a capacitação e o aperfeiçoamento de recursos humanos, elaborando textos para publicação, realizando 

treinamentos e promovendo cursos, palestras e eventos afins; 
VII - dar atendimento a solicitações de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, relacionadas a: 
a) fornecimento de materiais biológicos, observadas as disposições legais vigentes e as disponibilidades técnicas do Núcleo; 
b) emissão de pareceres, laudos, certificados e outros documentos. 
Artigo 43 - O Núcleo de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em suas respectivas áreas de atuação, 

as seguintes atribuições comuns: 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente da unidade; 
III - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo da unidade; 
V - efetuar e manter registro do material permanente, comunicando à unidade competente sua movimentação; 
VI - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação da unidade a que prestam serviços. 
CAPÍTULO VII 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Diretor do Instituto de Botânica 
Artigo 44 - O Diretor do Instituto de Botânica tem, em sua área de atuação, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 

decreto, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 

a) assistir o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções;  
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.136-nova redação para alínea) : 
"a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções;"; (NR) 
b) gerir, técnica e administrativamente, o Instituto, definindo a política de atuação e as diretrizes de pesquisa da instituição; 

c) solicitar e prestar informações a outros órgãos da administração pública;  
d) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos 

neles tratados;  
e) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos;  
f) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;  
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g) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do Estado - PGE;  
h) autorizar: 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
2. a realização de atividades de treinamento de pessoal;  
3. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, de serviços, produtos e 

subprodutos originários das unidades do Instituto, a título de fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário do Meio Ambiente, observada a 
legislação pertinente;  

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.137-acrescenta item 4) : 
"4. estágios em unidades subordinadas;". 

i) designar os membros dos Conselhos a que se referem os incisos I a IV do artigo 3º deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto nos artigos 31, 33 e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008;  
III - em relação à administração de material e patrimônio:  
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência;  

b) exercer o previsto nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 
1991, quanto a qualquer modalidade de licitação;  

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.136-nova redação para alínea) : 
"b) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 

1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em seu parágrafo único;". (NR) 
c) autorizar a locação de imóveis;  
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado;  
e) autorizar, mediante ato específico, as autoridades subordinadas a requisitarem transporte de material por conta do Estado.  
SEÇÃO II 
Dos Diretores dos Centros e dos Diretores dos Núcleos 
Artigo 45 - Aos Diretores dos Centros e aos Diretores dos Núcleos, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras 

competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, cabe orientar e acompanhar o andamento das atividades das unidades e dos servidores 
subordinados.  

Artigo 46 - Aos Diretores dos Centros, exceto o Diretor do Centro de Convivência Infantil, em suas respectivas áreas de 
atuação, compete, ainda, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto nos artigos 34 e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de 
março de 2008. 

Artigo 47 - Ao Diretor do Centro Administrativo compete, ainda: 
I - expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes arquivados; 
II - aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos; 
III - autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio.  
SEÇÃO III  
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
Artigo 48 - O Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoal, na qualidade de dirigente de órgão subsetorial do Sistema de 

Administração de Pessoal, tem, em sua área de atuação, as competências previstas no artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, 
observado o disposto no Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008. 

Artigo 49 - As autoridades a seguir identificadas têm, em suas respectivas áreas de atuação, em relação aos Sistemas de 
Administração Financeira e Orçamentária, as seguintes competências previstas no Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970:  

I - o Diretor do Instituto de Botânica, na qualidade de dirigente de unidade de despesa, as do artigo 14;  
II - o Diretor do Centro Administrativo, as do artigo 15; 
III - o Diretor do Núcleo de Finanças, as do artigo 17.  
§ 1º - O Diretor do Centro Administrativo exercerá as competências previstas no inciso III do artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, 

de 28 de abril de 1970, em conjunto com o Diretor do Núcleo de Finanças ou com o dirigente da unidade de despesa. 
§ 2º - O Diretor do Núcleo de Finanças exercerá as competências previstas no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 

28 de abril de 1970, em conjunto com o Diretor do Centro Administrativo ou com o dirigente da unidade de despesa. 
Artigo 50 - Ao Diretor do Instituto de Botânica compete, ainda, na qualidade de dirigente de unidade de despesa: 
I - submeter ao Titular da Secretaria do Meio Ambiente plano de aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial de 

Despesa vinculado ao Instituto; 
II - autorizar:  
a) a utilização dos recursos a que se refere o inciso I deste artigo; 
b) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo;  
c) a rescisão administrativa ou amigável de contrato;  
III - aprovar a prestação de contas relativa aos recursos de que trata a alínea "a" do inciso II deste artigo; 
IV - atestar:  
a) a realização dos serviços contratados;  
b) a liquidação de despesa.  
Artigo 51 - As autoridades a seguir identificadas têm, em suas respectivas áreas de atuação, em relação ao Sistema de 

Administração dos Transportes Internos Motorizados, as seguintes competências previstas no Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977: 
I - o Diretor do Instituto de Botânica, na qualidade de dirigente de subfrota, as do artigo 18; 
II - o Diretor do Núcleo de Administração de Subfrota, bem como os responsáveis por unidades designadas como depositárias 

de veículos oficiais, as do artigo 20. 
SEÇÃO IV 
Das Competências Comuns 
Artigo 52 - São competências comuns ao Diretor do Instituto de Botânica e aos Diretores dos Centros, exceto o Diretor do 

Centro de Convivência Infantil, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - baixar normas de funcionamento e promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o desenvolvimento 

integrado dos trabalhos; 
II - determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar ou cujos pedidos careçam de 

fundamento legal; 
III - decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja 

esgotada a instância administrativa; 
IV - corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível; 
V - estimar as necessidades orçamentárias para realização dos objetivos propostos; 
VI - em relação à administração de patrimônio, autorizar a transferência de bens móveis de uma para outra unidade 

subordinada. 
Artigo 53 - São competências comuns ao Diretor do Instituto de Botânica, aos Diretores dos Centros, inclusive o Diretor do 

Centro de Convivência Infantil, e aos Diretores dos Núcleos, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria do Meio Ambiente; 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e 

as ordens das autoridades superiores; 
c) elaborar e encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
d) transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de serviço; 
f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando as 

providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas; 
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g) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades e/ou dos 
servidores subordinados;  

h) avaliar o desempenho das unidades e/ou dos servidores subordinados e responder pelos resultados alcançados, bem como 
pela adequação dos custos dos trabalhos executados; 

i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
j) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas, a simplificação de procedimentos e 

a agilização do processo decisório; 
k) assegurar a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando às autoridades 

superiores, conforme o caso; 
l) manter o ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
m) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, 

conclusivamente, a respeito da matéria; 
n) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, função-atividade ou função de serviço 

público; 
o) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
p) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos servidores subordinados; 
q) referendar escalas de serviço; 
r) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades, das autoridades ou dos 

servidores subordinados; 
s) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades, das autoridades ou dos 

servidores subordinados; 
t) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
u) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008; 
III - em relação à administração de material: 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
b) zelar pela adequada utilização e conservação dos equipamentos e materiais, buscando a economia do material de consumo. 
Artigo 54 - As competências previstas neste decreto, sempre que coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas 

autoridades de menor nível hierárquico. 
CAPÍTULO VIII 
Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 
Do Conselho Técnico-Administrativo 
Artigo 55 - O Conselho Técnico-Administrativo tem as seguintes atribuições: 
I - propor, acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas pelo Instituto; 
II - opinar sobre: 
a) a distribuição dos recursos orçamentários, observadas a programação de atividades e a escala de prioridades dos projetos 

de pesquisa; 
b) propostas de alteração na organização do Instituto; 
III - colaborar na harmonização e integração de ações desenvolvidas no âmbito da instituição; 
IV - elaborar seu regimento interno. 
Artigo 56 - Compõem o Conselho Técnico-Administrativo: 
I - o Diretor do Instituto de Botânica, que será seu presidente; 
II - os Diretores dos Centros, inclusive o Diretor do Centro de Convivência Infantil; 
III - 1 (um) servidor integrante da Assistência Técnica; 
IV - 2 (dois) representantes dos servidores integrantes da carreira de Pesquisador Científico; 
V - 2 (dois) representantes dos servidores integrantes das classes de apoio à pesquisa científica e tecnológica.  
§ 1º - O Diretor do Instituto de Botânica, em seus impedimentos, será representado, na presidência do Conselho, por seu 

substituto legal ou por outro servidor especialmente designado para este fim. 
§ 2º - Os membros a que se refere o inciso II deste artigo terão como suplentes seus respectivos substitutos legais. 
§ 3º - Os membros a que se referem os incisos III a V deste artigo, bem como seus suplentes, serão indicados por seus pares, 

para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
§ 4º - O membro ou suplente de que trata o parágrafo anterior perderá esta condição quando deixar de comparecer, sem 

justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho.  
§ 5º - Na ocorrência do previsto no § 4º deste artigo, novo membro ou suplente será indicado e designado na forma 

estabelecida no § 3º, para complementação de mandato. 
SEÇÃO II 
Do Conselho de Ética Ambiental e Biossegurança 
Artigo 57 - O Conselho de Ética Ambiental e Biossegurança tem as seguintes atribuições: 
I - analisar e acompanhar os projetos de pesquisa que utilizam produtos químicos controlados pelo Exército ou pela Polícia 

Federal; 
II - orientar e fiscalizar o tratamento e a disposição final de resíduos que podem causar prejuízos ou danos ao meio ambiente 

e/ou à saúde; 
III - emitir, em atendimento a exigências de agências de fomento, parecer sobre ética ambiental referente a projetos de 

pesquisa conduzidos pelo Instituto; 
IV - zelar pela observância das normas que regulamentam a biossegurança e das orientações expedidas pela Comissão 

Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio;  
V - elaborar seu regimento interno. 
 
Artigo 58 - Compõem o Conselho de Ética Ambiental e Biossegurança: 
I - o Diretor do Instituto de Botânica, que será seu presidente; 
II - 6 (seis) representantes dos servidores integrantes da carreira de Pesquisador Científico. 
§ 1º - O Diretor do Instituto de Botânica, em seus impedimentos, será representado, na presidência do Conselho, por seu 

substituto legal ou por servidor integrante da carreira de Pesquisador Científico, especialmente designado para este fim. 
§ 2º - Os membros a que se refere o inciso II deste artigo, bem como seus suplentes, serão escolhidos pelo Diretor do Instituto 

de Botânica, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
SEÇÃO III 
Do Conselho de Curadores 
Artigo 59 - O Conselho de Curadores tem as seguintes atribuições: 
I - propor a política de preservação, ampliação e intercâmbio de coleções mantidas pelo Instituto; 
II - sugerir prioridades no uso dos recursos orçamentários destinados às coleções; 
III - elaborar seu regimento interno. 
Artigo 60 - Compõem o Conselho de Curadores: 
I - o Diretor do Instituto de Botânica, que será seu presidente; 
II - os servidores designados para as funções de curadores ou responsáveis pelos acervos mantidos pela instituição. 
§ 1º- O Diretor do Instituto de Botânica, em seus impedimentos, será representado, na presidência do Conselho, por seu 

substituto legal ou por um dos servidores de que trata o inciso II deste artigo, especialmente designado para este fim. 
§ 2º - As designações de servidores para as funções previstas no inciso II deste artigo serão feitas a critério do Diretor do 

Instituto de Botânica, por um período de 2 (dois) anos, permitida a renovação em idênticas condições.  
§ 3º - Os acervos a que se refere o inciso II deste artigo compreendem a coleção de culturas de fungos, algas e cianobactérias, 
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a coleção de bromélias e de outras plantas ornamentais, o herbário, o orquidário, a palinoteca, a xiloteca, a diasporoteca, a extratoteca, a biblioteca, o 
acervo de fotos e ilustrações botânicas, bem como outros conjuntos de itens cuja preservação seja de interesse da instituição. 

SEÇÃO IV 
Do Conselho Editorial 
Artigo 61 - O Conselho Editorial tem as seguintes atribuições: 
I - propor, acompanhar, avaliar e incentivar a política editorial do Instituto; 
II - opinar sobre: 
a) títulos a serem publicados pela instituição; 
b) "lay out" das publicações; 
III - propor critérios para a definição de tiragem e distribuição das publicações; 
IV - elaborar seu regimento interno. 
Artigo 62 - Compõem o Conselho Editorial: 
I - o Diretor do Instituto de Botânica, que será seu presidente; 
II - o Diretor do Centro de Comunicações Técnico-Científicas;  
III - 3 (três) servidores integrantes da carreira de Pesquisador Científico, designados para as funções de editores ou 

responsáveis pelas seguintes publicações: 
a) Revista "Hoehnea"; 
b) "Boletim do Instituto de Botânica"; 
c) folhetos e manuais elaborados pela instituição; 
IV - servidores integrantes da carreira de Pesquisador Científico designados para as funções de editores ou responsáveis por 

publicações seriadas do Instituto; 
V - mediante convite, representantes de 7 (sete) instituições nacionais e/ou internacionais de reconhecida competência nas 

áreas de atuação do Instituto.  
§ 1º - O Diretor do Instituto de Botânica, em seus impedimentos, será representado, na presidência do Conselho, por seu 

substituto legal ou por servidor integrante da carreira de Pesquisador Científico, especialmente designado para este fim. 
§ 2º - O membro a que se refere o inciso II deste artigo terá como suplente seu substituto legal.  
§ 3º - As designações para as funções de editores ou responsáveis por publicações serão feitas a critério do Diretor do Instituto 

de Botânica, na seguinte conformidade: 
a) pelo período de 2 (dois) anos, permitida a renovação em idênticas condições, quando se referirem aos servidores de que 

trata o inciso III deste artigo; 
b) pelo período em que as respectivas publicações seriadas estiverem sendo editadas, quando se referirem aos servidores de 

que trata o inciso IV deste artigo. 
§ 4º - O mandato dos membros a que se refere o inciso V deste artigo, bem como o de seus suplentes, será de 2 (dois) anos, 

permitida a recondução. 
CAPÍTULO IX 
Do "Pro Labore" da Carreira de Pesquisador Científico 
Artigo 63 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 12 da Lei Complementar nº 125, de 18 de 

novembro de 1975, com redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 727, de 15 de setembro de 1993, ficam caracterizadas como 
específicas da Carreira de Pesquisador Científico as funções adiante enumeradas, destinadas ao Instituto de Botânica - IBt, na seguinte 
conformidade: 

I - 1 (uma) de Diretor Técnico de Departamento, para a direção do Instituto; 
II - 5 (cinco) de Assistente Técnico de Direção, para a Assistência Técnica;  
III - 4 (quatro) de Diretor Técnico de Divisão, sendo 1 (uma) para cada um dos seguintes Centros: 
a) Centro de Pesquisa em Plantas Avasculares e Fungos; 
b) Centro de Pesquisa em Plantas Vasculares; 
c) Centro de Pesquisa em Ecologia e Fisiologia; 
d) Centro de Pesquisa - Jardim Botânico e Reservas;  
IV - 14 (quatorze) de Diretor Técnico de Serviço, sendo 1 (uma) para cada um dos seguintes Núcleos: 
a) Núcleo de Pesquisa em Briologia; 
b) Núcleo de Pesquisa em Ficologia; 
c) Núcleo de Pesquisa em Micologia; 
d) Núcleo de Pesquisa - Curadoria do Herbário de São Paulo; 
e) Núcleo de Pesquisa em Anatomia; 
f) Núcleo de Pesquisa em Palinologia; 
g) Núcleo de Pesquisa em Ecologia; 
h) Núcleo de Pesquisa de Fisiologia e Bioquímica; 
i) Núcleo de Pesquisa em Sementes; 
j) Núcleo de Pesquisa em Plantas Ornamentais; 
k) Núcleo Pesquisa - Orquidário do Estado; 
l) Núcleo de Pesquisa em Educação para Conservação; 
m) Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica de Mogi Guaçu; 
n) Núcleo de Pesquisa - Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba e Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. 
CAPÍTULO X 
Disposições Finais 
Artigo 64 - Não serão remuneradas, mas consideradas como serviço público relevante, as funções a seguir especificadas, 

relacionadas aos dispositivos do presente decreto adiante indicados: 
I - membro dos Conselhos que integram a estrutura do Instituto, artigos 56, 58, 60 e 62; 
II - curador ou responsável por acervo, artigo 60, inciso II e § 3º; 
III - editor ou responsável por publicação, artigo 62, incisos III e IV. 
Artigo 65 - Serão objeto de decreto específico as atividades relacionadas à capacitação, à atualização e ao aprimoramento de 

recursos humanos em Biodiversidade Vegetal e Meio Ambiente, desenvolvidas pelo Instituto de Botânica - IBt.  
Artigo 66 - Ficam extintos, no Quadro da Secretaria do Meio Ambiente, os seguintes cargos vagos: 
I - 12 (doze) de Chefe I;  
II - 2 (dois) de Encarregado I; 
III - 9 (nove) de Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica.  
Parágrafo único - O Departamento de Recursos Humanos, da Secretaria do Meio Ambiente, providenciará a edição, no prazo 

de 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação deste decreto, da relação dos cargos extintos por este artigo, contendo nome do último 
ocupante e motivo da vacância.  

Artigo 67 - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I - o inciso I do artigo 16: 
"I - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
II - o inciso III do artigo 18: 
"III - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
III - o inciso II do artigo 20: 
"II - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
IV - o inciso VI do artigo 21:  
"VI - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
V - o "caput" do artigo 97: 
"Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos identificados nas alíneas "d" a "i" do inciso II do artigo 14 deste decreto e os 

Diretores dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG têm, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou 
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decreto, as seguintes competências:"; (NR) 
VI - o artigo 103: 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infra-Estrutura, do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes 
arquivados."; (NR) 

VII - o artigo 104: 
"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 

Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos."; 
(NR) 

VIII - o artigo 105: 
"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 

Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio."; (NR) 

IX - o "caput" do artigo 110: 
"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de 

Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 
Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e os Diretores dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; (NR) 

X - o artigo 111: 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o Diretor do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

XI - o artigo 112: 
"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o 

Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Chefes 
das Seções de Finanças, das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 17 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

XII - o artigo 117: 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e os Diretores dos Institutos 

Florestal - IF e Geológico - IG, enquanto dirigentes de subfrotas, têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 
1977."; (NR) 

XIII - o artigo 142: 
"Artigo 142 - Os Institutos a seguir enumerados, previstos nos incisos IX e X do artigo 3º deste decreto, mantêm as estruturas e 

atribuições definidas nos decretos adiante especificados: 
I - Instituto Florestal - IF, Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados: 
a) o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 

54.079, de 4 de março de 2009; 
b) os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada pelo artigo 153 do Decreto nº 

53.027, de 26 de maio de 2008;  
II - Instituto Geológico - IG, Decretos nº 24.931, de 20 de março de 1986, e nº 26.861, de 9 de março de 1987.". (NR) 
(*) Revogado pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 
Artigo 68 - Fica acrescentado ao Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, o artigo 142-A, com a seguinte redação: 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt, previsto no inciso VIII do artigo 3º deste decreto, é reorganizado mediante decreto 

específico."  
(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
Artigo 69 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial: 
I - do Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, os artigos 56 a 60 e 378 a 401; 
II - o Decreto nº 24.714, de 7 de fevereiro de 1986. 
Palácio dos Bandeirantes, 14 de dezembro de 2009 
ALBERTO GOLDMAN 
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ANEXO XVII 
DECRETO Nº 55.640, DE 26 DE MARÇO DE 2010 

 
DECRETO Nº 55.640, DE 26 DE MARÇO DE 2010 

Reorganiza o Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, e dá providências correlatas 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
Artigo 1º - O Instituto Geológico - IG, da Secretaria do Meio Ambiente, a que se refere o inciso X do artigo 3º do Decreto nº 

54.653, de 6 de agosto de 2009, fica reorganizado nos termos deste decreto. 
Parágrafo único - O Instituto a que se refere este artigo é considerado instituição de pesquisa para os fins do disposto no artigo 

1º da Lei Complementar nº 125, de 18 de novembro de 1975. 
CAPÍTULO II 
Das Finalidades 
Artigo 2º - O Instituto Geológico tem por finalidades: 
I - realizar estudos e pesquisas em geociências para fornecer subsídios técnicos e científicos ao poder público e à sociedade, 

visando: 
a) ao uso racional, à conservação e à proteção dos recursos naturais, inclusive os não renováveis; 
b) ao ordenamento territorial e à mitigação de problemas ambientais; 
c) à formulação e à implementação de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável; 
II - contribuir para: 
a) o desenvolvimento da ciência e tecnologia na área de geociências; 
b) o aperfeiçoamento da legislação ambiental; 
c) a definição das políticas de ciência e tecnologia em geociências, nos âmbitos estadual e federal; 
III - promover a disseminação e a aplicação do conhecimento científico e tecnológico em geociências, visando ao 

desenvolvimento social e ao atendimento da comunidade; 
IV - aprimorar e atualizar o conhecimento da geologia do Estado de São Paulo, realizando mapeamentos sistemáticos em 

diversos temas e escalas; 
V - prestar serviços à comunidade no âmbito de sua área de atuação. 
CAPÍTULO III 
Da Estrutura 
Artigo 3º - O Instituto Geológico tem a seguinte estrutura: 
I - Conselho Técnico-Administrativo; 
II - Assistência Técnica; 
III - Núcleo de Apoio Operacional e Administrativo; 
IV - Centro de Geologia e Meio Ambiente, com: 
a) Núcleo de Geologia Geral; 
b) Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiental;  
c) Núcleo de Hidrogeologia; 
d) Núcleo de Recursos Minerais; 
e) Núcleo de Paleontologia e Bioestratigrafia; 
V - Centro de Estudos Geográficos da Paisagem, com: 
a) Núcleo de Geomorfologia; 
b) Núcleo de Climatologia; 
c) Núcleo de Dinâmica de Uso e Ocupação Territorial; 
VI - Museu Geológico, com: 
a) Núcleo de Monumentos Geológicos;  
b) Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico; 
VII - Centro de Atividades Tecnológicas e Laboratoriais, com: 
a) Núcleo de Investigações Subterrâneas; 
b) Núcleo de Geoprocessamento; 
c) Laboratório de Análises Geológicas; 
d) Núcleo de Infraestrutura de Informática; 
VIII - Centro de Comunicações Técnico-Científicas em Geociências, com: 
a) Núcleo de Biblioteca e Mapoteca; 
b) Núcleo de Publicações e Divulgação em Geociências; 
IX - Centro Administrativo, com: 
a) Núcleo de Gestão de Pessoal; 
b) Núcleo de Finanças; 
c) Núcleo de Compras e Suprimentos; 
d) Núcleo de Infraestrutura; 
e) Núcleo de Comunicações Administrativas; 
f) Núcleo de Administração de Subfrota. 
§ 1° - As unidades administrativas a que se referem os incisos IV a VIII deste artigo contam, ainda, cada uma, com Corpo 

Técnico e Célula de Apoio Operacional e Administrativo.  
§ 2° - A Assistência Técnica, os Corpos Técnicos e as Células de Apoio Operacional e Administrativo não se caracterizam 

como unidades administrativas. 
CAPÍTULO IV 
Dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 4º - As unidades administrativas de que trata este decreto têm os seguintes níveis hierárquicos: 
I - de Departamento Técnico, o Instituto Geológico; 
II - de Divisão Técnica: 
a) o Centro de Geologia e Meio Ambiente;  
b) o Centro de Estudos Geográficos da Paisagem; 
c) o Museu Geológico; 
d) o Centro de Atividades Tecnológicas e Laboratoriais; 
e) o Centro de Comunicações Técnico-Científicas em Geociências; 
III - de Divisão, o Centro Administrativo; 
IV - de Serviço Técnico: 
a) o Núcleo de Geologia Geral; 
b) o Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiental; 
c) o Núcleo de Hidrogeologia; 
d) o Núcleo de Recursos Minerais; 
e) o Núcleo de Paleontologia e Bioestratigrafia; 
f) o Núcleo de Geomorfologia; 
g) o Núcleo de Climatologia; 
h) o Núcleo de Dinâmica de Uso e Ocupação Territorial; 
i) o Núcleo de Monumentos Geológicos; 
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j) a Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico; 
k) o Núcleo de Investigações Subterrâneas; 
l) o Núcleo de Geoprocessamento; 
m) o Laboratório de Análises Geológicas; 
n) o Núcleo de Biblioteca e Mapoteca; 
V - de Serviço: 
a) o Núcleo de Apoio Operacional e Administrativo; 
b) o Núcleo de Infraestrutura de Informática; 
c) o Núcleo de Publicações e Divulgação em Geociências;  
d) o Núcleo de Gestão de Pessoal; 
e) o Núcleo de Finanças; 
f) o Núcleo de Compras e Suprimentos; 
g) o Núcleo de Infraestrutura; 
h) o Núcleo de Comunicações Administrativas; 
i) o Núcleo de Administração de Subfrota. 
CAPÍTULO V 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
Artigo 5º - O Núcleo de Gestão de Pessoal é órgão subsetorial do Sistema de Administração de Pessoal. 
Artigo 6º - O Núcleo de Finanças é órgão subsetorial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária. 
Artigo 7º - O Núcleo de Administração de Subfrota é órgão subsetorial do Sistema de Administração dos Transportes Internos 

Motorizados e funcionará, também, como órgão detentor. 
CAPÍTULO VI 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Da Assistência Técnica 
Artigo 8º - A Assistência Técnica tem as seguintes atribuições: 
I - assistir o Diretor do Instituto Geológico no desempenho de suas funções; 
II - preparar, acompanhar e avaliar atividades, programas e projetos solicitados pelo dirigente; 
III - instruir e informar processos e expedientes que lhe forem encaminhados; 
IV - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos que lhe forem submetidos; 
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 
VI - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de convênios, contratos, acordos e outros ajustes; 
VII - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas; 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
IX - orientar as unidades integrantes da estrutura organizacional do Instituto na elaboração de projetos e na implementação de 

fluxogramas, procedimentos, normas e instruções; 
X - administrar banco de dados e participar do preparo de relatórios sobre as atividades da instituição;  
XI - auxiliar na elaboração e no acompanhamento da execução do orçamento;  
XII - prestar suporte aos pesquisadores científicos nas questões relativas a registros de patente e propriedade intelectual.  
SEÇÃO II 
Do Centro de Geologia e Meio Ambiente 
Artigo 9º - Ao Centro de Geologia e Meio Ambiente cabe: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas de geologia geral, geologia 

de engenharia e ambiental, hidrogeologia, recursos minerais, paleontologia e bioestratigrafia; 
II - promover a manutenção e o desenvolvimento: 
a) do acervo da litoteca; 
b) das coleções de minerais, rochas, lâminas e seções delgadas;  
c) do acervo paleontológico; 
III - por meio de seu Corpo Técnico, executar o previsto nos artigos 39 e 40 deste decreto.  
Artigo 10 - O Núcleo de Geologia Geral tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) gênese e evolução de unidades geológicas; 
b) petrografia de minerais, sedimentos e rochas; 
II - efetuar levantamentos geológicos em escala regional ou de detalhe; 
III - contribuir para a evolução do conhecimento sobre a geologia do Estado de São Paulo; 
IV - catalogar, organizar e preservar o acervo de amostras geológicas de superfície e de subsuperfície, provenientes de 

pesquisas realizadas no Instituto Geológico ou de demandas externas, que compõem a litoteca;  
V - organizar e preservar coleções de minerais, rochas, lâminas e seções delgadas.  
Artigo 11 - O Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiental tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes 

atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) processos geodinâmicos, como escorregamento em encostas, erosão continental e costeira, assoreamento, colapso e 

subsidência de solo, inundação e enchente; 
b) interação entre os processos geodinâmicos e o uso e a ocupação do solo; 
c) dinâmica da paisagem costeira; 
d) mecânica dos solos e rochas; 
e) riscos geológicos e hidrológicos; 
f) indicadores geoambientais; 
g) degradação ambiental; 
II - executar trabalhos de cartografia geotécnica e geoambiental; 
III - contribuir para a formulação e implementação de políticas públicas voltadas à gestão ambiental e prevenção de desastres 

naturais; 
IV - desenvolver e aplicar métodos e técnicas em geologia de engenharia e ambiental. 
Artigo 12 - O Núcleo de Hidrogeologia tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) forma de ocorrência, exploração e proteção, qualitativa e quantitativa, das águas subterrâneas; 
b) variação do comportamento hidrodinâmico dos aquíferos e suas relações com as mudanças ambientais e atividades 

antrópicas; 
c) hidrodinâmica e hidrogeoquímica dos aquíferos do Estado de São Paulo ou de outras regiões de interesse, bem como a 

inter-relação destes com os componentes do ciclo hidrológico; 
II - fornecer subsídios técnico-científicos para o estabelecimento de diretrizes e a elaboração de normas, procedimentos, 

resoluções e outros instrumentos de gestão dos recursos hídricos subterrâneos do Estado de São Paulo ou de outras regiões de interesse; 
III - produzir e fornecer, observadas as disponibilidades técnicas do Núcleo, informações hidrogeológicas para municípios, 

comitês de bacias hidrográficas, órgãos gestores e outras instâncias responsáveis pela gestão dos recursos hídricos subterrâneos do Estado de São 
Paulo; 

IV - desenvolver e aplicar novas tecnologias voltadas à melhor caracterização de aquíferos, bem como ao aproveitamento e à 
proteção de águas subterrâneas; 

V - acompanhar a atuação dos sistemas institucionais de gerenciamento de recursos hídricos nos âmbitos estadual e federal e, 
quando for o caso, participar, na qualidade de representante da Secretaria do Meio Ambiente, da apreciação de matérias relacionadas a águas 
subterrâneas. 

Artigo 13 - O Núcleo de Recursos Minerais tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
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I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) caracterização de recursos minerais; 
b) modelos genéticos e aproveitamento econômico de depósitos minerais; 
c) economia mineral; 
d) caracterização técnica e econômica de alternativas de uso de materiais estéreis e/ou rejeitos provenientes da mineração; 
II - elaborar e executar projetos de prospecção sistemática de substâncias minerais; 
III - efetuar levantamentos e diagnósticos da atividade de mineração e dos impactos ambientais associados; 
IV - colaborar, observadas as disponibilidades técnicas do Núcleo, em estudos e projetos de modelos de recuperação de áreas 

degradadas pela atividade de mineração; 
V - contribuir para: 
a) a formulação de políticas públicas de ordenamento territorial, no tocante a matérias relacionadas à potencialidade dos 

recursos minerais e à atividade de mineração; 
b) o aprimoramento da legislação ambiental, no que se refere ao aproveitamento de recursos minerais. 
Artigo 14 - O Núcleo de Paleontologia e Bioestratigrafia tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes 

atribuições: 
I - realizar, em relação a unidades geológicas do Estado de São Paulo ou de outras regiões de interesse, estudos e pesquisas 

sobre: 
a) conteúdo fossilífero e taxonomia dos fósseis encontrados; 
b) micropaleontologia, microecologia e microfaciologia; 
c) estratigrafia para: 
1. análise cronoestratigráfica e faciológica; 
2. correlação com outras bacias sedimentares de interesse da indústria petrolífera; 
3. subsídios à pesquisa mineral e hidrogeológica; 
II - executar vistorias técnicas e salvamento de jazigos fossilíferos, elaborando, quando for o caso, mapas com distribuição 

geográfica de sítios a serem protegidos e de jazidas fossilíferas a serem tombadas; 
III - realizar cadastramento de fósseis no Estado, mantendo e atualizando o respectivo banco de dados;  
IV - organizar e preservar o acervo paleontológico do Instituto Geológico;  
V - responder às demandas dos órgãos públicos responsáveis pela proteção e fiscalização de depósitos, coleta e acervos de 

fósseis. 
SEÇÃO III 
Do Centro de Estudos Geográficos da Paisagem 
Artigo 15 - Ao Centro de Estudos Geográficos da Paisagem cabe: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas de geomorfologia, de 

climatologia e de dinâmica de uso e ocupação territorial; 
II - por meio de seu Corpo Técnico, executar o previsto nos artigos 39 e 40 deste decreto.  
Artigo 16 - O Núcleo de Geomorfologia tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) gênese e evolução do relevo; 
b) processos morfogenéticos atuais; 
c) compartimentação geomorfológica e formações superficiais; 
d) interação entre tectônica e morfogênese; 
e) dinâmica dos sistemas cársticos; 
f) paleoclimatologia e paleogeografia;  
II - gerenciar e atualizar cadastro de informações geomorfológicas no âmbito do Estado;  
III - executar trabalhos de cartografia geomorfológica aplicada ao planejamento ambiental. 
Artigo 17 - O Núcleo de Climatologia tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) caracterização climática e seus processos condicionantes nos diferentes setores geográficos do Estado de São Paulo ou de 

outras regiões de interesse; 
b) anomalias, flutuações, alterações, variabilidades, tendências, ciclicidades e mudanças do clima, bem como seus impactos 

nos meios físico e socioeconômico; 
c) efeitos das ações antrópicas no clima, em suas várias escalas espaciais e temporais, bem como suas repercussões na 

sociedade; 
II - subsidiar o planejamento e a gestão ambiental do Estado de São Paulo, por meio do conhecimento do clima; 
III - desenvolver e aplicar técnicas e métodos em climatologia, buscando o aprimoramento desta área do conhecimento e a sua 

integração com outras áreas das geociências. 
Artigo 18 - O Núcleo de Dinâmica de Uso e Ocupação Territorial tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as 

seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) implicações da dinâmica socioeconômica e cultural nas análises geoambientais; 
b) formas de uso e ocupação do território como subsídio ao planejamento regional e urbano e à gestão ambiental; 
II - desenvolver métodos e técnicas de mapeamento de uso e ocupação do solo e aplicar tecnologias para modelagem 

ambiental; 
III - contribuir para: 
a) a definição de normas e critérios de ordenamento territorial;  
b) a formulação de políticas públicas e de outros instrumentos de gerenciamento do espaço geográfico. 
SEÇÃO IV 
Do Museu Geológico 
Artigo 19 - Ao Museu Geológico cabe: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar a realização de estudos, pesquisas e trabalhos nas áreas de museologia, de 

comunicação museológica e de monumentos geológicos; 
II - promover a manutenção e o desenvolvimento: 
a) do acervo do Museu; 
b) do acervo histórico do Instituto Geológico; 
III - por meio de seu Corpo Técnico, além do previsto no artigo 39 deste decreto: 
a) realizar estudos e pesquisas sobre museologia e comunicação museológica aplicadas às geociências e ao meio ambiente; 
b) efetuar a comunicação museológica do conhecimento produzido pelo Instituto, bem como a divulgação do Museu; 
c) classificar e catalogar as peças do acervo do Museu e de sua reserva técnica; 
d) propor a aquisição, por compra ou doação, de peças para o acervo; 
e) organizar coleções de rochas, minerais e materiais afins, com objetivos didáticos e expositivos; 
f) desenvolver projetos educativos, criar e publicar materiais pedagógicos, bem como organizar e manter oficinas didáticas, 

compatíveis e/ou relacionados com a temática do Museu;  
g) promover exposições, cursos, seminários e outros eventos sobre geociências e meio ambiente; 
h) organizar e responder pelo serviço de atendimento monitorado, buscando, inclusive, identificar e implementar formas e 

técnicas inovadoras de monitorias. 
Artigo 20 - O Núcleo de Monumentos Geológicos tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre monumentos naturais geológicos; 
II - identificar monumentos naturais geológicos e elaborar mapas com distribuição geográfica de sítios a serem protegidos; 
III - fornecer subsídios técnicos para a gestão sustentável dos monumentos naturais geológicos; 
IV - gerenciar o cadastramento e o banco de dados dos monumentos naturais geológicos do Estado de São Paulo; 
V - manter serviço de conservação de monumentos geológicos naturais de propriedade do Estado, destinados a fins científicos, 
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culturais, turísticos e/ou de preservação; 
VI - propor normas técnicas e legais para a preservação de registros geocientíficos naturais, visando à sua conservação e 

proteção.  
Artigo 21 - A Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as 

seguintes atribuições: 
I - organizar e gerenciar, técnica e logisticamente, o acervo histórico do Instituto Geológico; 
II - propor normas relativas a acesso, uso e disponibilização dos itens que compõem o acervo histórico, bem como providenciar 

sua divulgação e atualização; 
III - zelar pela guarda, conservação e registro dos itens do acervo histórico;  
IV - providenciar encadernação, reforma, limpeza e outros serviços necessários à preservação do acervo histórico, inclusive 

aqueles relacionados à conservação das instalações sob responsabilidade da Curadoria; 
V - promover intercâmbio com instituições congêneres, objetivando, entre outros benefícios, a troca de conhecimentos e o 

desenvolvimento do acervo histórico; 
VI - viabilizar publicações temáticas para divulgação: 
a) do acervo histórico; 
b) de pesquisas realizadas pelas unidades referidas no parágrafo único deste artigo, durante o período ali especificado. 
Parágrafo único - O acervo histórico do Instituto Geológico, a que se refere este artigo, abrange o período compreendido entre 

1886 e 1975 e reúne documentação cartográfica, bibliográfica, administrativa e fotográfica, documentos históricos e equipamentos provenientes da 
extinta Comissão Geográfica e Geológica e do então denominado Instituto Geográfico e Geológico. 

SEÇÃO V 
Do Centro de Atividades Tecnológicas e Laboratoriais 
Artigo 22 - Ao Centro de Atividades Tecnológicas e Laboratoriais cabe: 
I - orientar, acompanhar e supervisionar a realização de trabalhos envolvendo poços tubulares profundos, poços de 

monitoramento, piezômetros ou outros equipamentos destinados a investigações subterrâneas, análises geológicas, informática e geoprocessamento; 
II - promover a manutenção e o desenvolvimento do acervo de produtos cartográficos do Instituto Geológico; 
III - realizar o gerenciamento da rede de computadores do Instituto; 
IV - por meio de seu Corpo Técnico, além do previsto no artigo 39 deste decreto:  
a) propor e/ou avaliar diretrizes gerais sobre aquisição e utilização de equipamentos laboratoriais e de recursos tecnológicos, 

incluindo os de informática e de geoinformação, observadas as normas e orientações expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente e pelos demais 
órgãos competentes da administração pública estadual; 

b) avaliar regularmente a necessidade de aquisição de novos equipamentos e/ou recursos tecnológicos e de atualização dos 
existentes;  

c) planejar, coordenar e executar ações referentes à área de tecnologia da informação, cuidando, junto às instâncias técnicas e 
administrativas da Secretaria do Meio Ambiente: 

1. dos interesses do Instituto relacionados a esta área;  
2. da implantação e adequação do plano diretor de informática da instituição;  
d) subsidiar o Diretor do Instituto Geológico na gestão de recursos financeiros destinados à área de informática;  
e) gerenciar, no âmbito do Instituto, a execução da política institucional de aquisição, destinação e uso de "software" e 

"hardware". 
Artigo 23 - O Núcleo de Investigações Subterrâneas tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes 

atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre: 
a) tecnologias voltadas à construção, operação e manutenção de: 
1. poços tubulares profundos para atendimento de comunidades;  
2. poços de monitoramento; 
b) instalação e operação de piezômetros ou outros equipamentos destinados a investigações subterrâneas; 
c) ensaios hidrodinâmicos de bombeamento, de infiltração, de recarga e outros, em poços tubulares profundos e poços de 

monitoramento; 
II - executar perfurações e sondagens para obtenção de amostras e dados para pesquisas geológicas e geotécnicas; 
III - planejar e efetuar coletas de água para análises físico-químicas e bacteriológicas, em poços tubulares profundos e poços 

de monitoramento; 
IV - coletar, organizar e manter informações geológicas e dados construtivos de poços tubulares profundos. 
Artigo 24 - O Núcleo de Geoprocessamento tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento de geotecnologias e sobre suas aplicações na concepção, 

estruturação e implementação de projetos de pesquisa e na formulação de políticas públicas voltadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento 
sustentável; 

II - participar das ações voltadas ao gerenciamento da política estadual relacionada ao geoprocessamento; 
III - administrar: 
a) os serviços de disponibilização e transmissão de dados implementados por projetos institucionais, incluindo a estruturação 

de redes interinstitucionais ou a adesão a estas; 
b) a utilização de recursos de "hardware" e "software" de geoprocessamento, incluindo equipamentos multiusuários, estações 

de trabalho e outros;  
IV - organizar, preservar, atualizar e divulgar o acervo de produtos cartográficos, temáticos e de sensoriamento remoto do 

Instituto Geológico; 
V - propor a política institucional de geoinformação e coordenar sua execução, de forma integrada com as demais áreas de 

pesquisa do Instituto;  
VI - organizar e desenvolver ações voltadas à capacitação de recursos humanos da instituição quanto ao uso e à aplicação de 

geotecnologias. 
Artigo 25 - O Laboratório de Análises Geológicas, além das previstas no artigo 41 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e pesquisas sobre classificação e identificação de águas, sedimentos, minerais, rochas e solos; 
II - executar análises sedimentológicas e ensaios em mecânica de solos e de rochas; 
III - efetuar preparação e tratamento mecânico e químico de rochas, sedimentos e solos para estudos geológicos, geotécnicos 

e paleontológicos; 
IV - realizar análises físico-químicas de águas e materiais geológicos em geral; 
V - propor e acompanhar a aquisição e atualização dos equipamentos do Laboratório, bem como a contratação dos serviços de 

manutenção pertinentes. 
Artigo 26 - O Núcleo de Infraestrutura de Informática tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes 

atribuições: 
I - administrar a rede de computadores, bem como controlar os acessos, a consistência e o uso de sistemas básicos e 

aplicações; 
II - garantir a qualidade e segurança das informações estratégicas contidas nos sistemas informatizados; 
III - planejar e prestar orientação e suporte ao usuário quanto ao uso de "softwares" e da rede de computadores; 
IV - subsidiar o processo de aquisição dos recursos e serviços de informática, efetuando o levantamento de necessidades, o 

acompanhamento de processos licitatórios e a alocação de "softwares", equipamentos e suprimentos; 
V - acompanhar a execução dos contratos de manutenção de equipamentos de informática e de serviços de provedores e de 

operação referentes à rede de computadores; 
VI - avaliar e propor ações objetivando: 
a) a atualização do Instituto Geológico na área de tecnologia da informação; 
b) a capacitação e o treinamento de recursos humanos para a utilização de sistemas informatizados; 
VII- acompanhar a execução da política de tecnologia da informação do Instituto, observadas as diretrizes gerais de informática 

e comunicação de dados fixadas pela administração pública estadual; 
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VIII - viabilizar, observadas as disponibilidades do Núcleo, o uso de recursos de informática na organização e na execução de 
cursos, simpósios, seminários, palestras, cerimônias e outros eventos realizados sob responsabilidade, direta ou indireta, da instituição. 

SEÇÃO VI 
Do Centro de Comunicações Técnico-Científicas em Geociências 
Artigo 27 - Ao Centro de Comunicações Técnico-Científicas em Geociências cabe: 
I - propor e gerenciar, observadas as orientações expedidas pela Secretaria do Meio Ambiente, a política de comunicação 

externa e interna do Instituto Geológico; 
II - prestar apoio ao Diretor do Instituto Geológico, no atendimento à imprensa e na veiculação de informações e de material 

técnico-científico na mídia e na rede mundial de comunicações; 
III - promover a manutenção e o desenvolvimento dos acervos bibliográfico, cartográfico e documentário do Instituto Geológico; 
IV - por meio de seu Corpo Técnico, além do previsto no artigo 39 deste decreto:  
a) subsidiar, em termos logísticos, operacionais e materiais, a organização e a execução de cursos, simpósios, seminários, 

palestras, cerimônias e outros eventos realizados sob responsabilidade direta ou indireta do Instituto; 
b) providenciar e coordenar a divulgação interna e externa:  
1. de informações de interesse do Instituto, desenvolvendo estratégias para fortalecer e propagar a imagem institucional; 
2. do boletim bibliográfico de publicações recebidas pelo Núcleo de Biblioteca e Mapoteca;  
c) supervisionar a administração do uso de imagens e ilustrações de propriedade do Instituto. 
Artigo 28 - O Núcleo de Biblioteca e Mapoteca tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - organizar e preservar os acervos bibliográfico, cartográfico e documentário do Instituto Geológico, compostos por livros, 

monografias, teses, periódicos, mapas, fotos, ilustrações, discos, vídeos, filmes e outros suportes; 
II - manter atualizados catálogos e bancos de dados relativos aos acervos de que trata o inciso I deste artigo; 
III - organizar e manter serviço de empréstimos de publicações, bem como prestar apoio aos usuários na pesquisa bibliográfica 

e na normatização da documentação científica; 
IV - proceder, em cooperação com servidores das áreas técnicas do Instituto, ao levantamento de informações para aquisição 

de novos títulos e itens para os acervos bibliográfico, cartográfico e documentário do Instituto; 
V - providenciar a exposição e divulgação do material adquirido; 
VI - administrar, sob a supervisão do Corpo Técnico do Centro, o uso de imagens e ilustrações de propriedade do Instituto, ou 

que se encontrem sob sua responsabilidade; 
VII - selecionar e preparar os itens dos acervos bibliográfico, cartográfico e documentário, para restauração, reforma, limpeza, 

encadernação ou outras providências voltadas à sua preservação, bem como adotar as medidas necessárias para a conservação das instalações e 
dos equipamentos sob responsabilidade do Núcleo; 

VIII - administrar e acompanhar o sistema de intercâmbio entre bibliotecas; 
IX - propor normas relativas ao uso das dependências do Núcleo e dos acervos sob sua guarda. 
Artigo 29 - O Núcleo de Publicações e Divulgação em Geociências tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as 

seguintes atribuições: 
I - em relação a mapas, publicações e material de divulgação do Instituto Geológico: 
a) manter e controlar os estoques, registrando a entrada e a saída de material produzido e/ou editado pelo Instituto; 
b) atualizar o arquivo de controle de duplicatas de mapas e publicações para fins de reprodução; 
c) elaborar balancetes mensais e inventário anual dos itens em estoque; 
d) atender aos pedidos de informações e de intercâmbio de publicações, material cartográfico e demais itens produzidos ou 

editados pela instituição;  
e) promover o atendimento de pedidos de doação, permuta e venda de itens em estoque, providenciando o preparo e 

acondicionamento dos volumes e as respectivas entregas, quando for o caso; 
f) elaborar relatórios referentes às vendas realizadas e à arrecadação resultante; 
II - participar das exposições destinadas à promoção das publicações do Instituto; 
III - providenciar: 
a) a preparação dos materiais didáticos e de divulgação das atividades da instituição, para fins de publicação; 
b) a confecção e a expedição de periódico oficial informativo, boletins, relatórios e outras publicações técnicas do Instituto; 
c) a execução de serviços fotográficos, cinematográficos e assemelhados;  
IV - manter arquivo dos trabalhos executados e da documentação audiovisual produzida; 
V - coordenar a criação de projetos gráficos e a confecção de desenhos técnicos em geral, promovendo a padronização visual 

de materiais gráficos referentes a pesquisas geocientíficas e divulgação. 
SEÇÃO VII 
Do Centro Administrativo 
Artigo 30 - Ao Centro Administrativo cabe planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de recursos 

humanos, orçamento e finanças, material e patrimônio, licitação e contratos, comunicações administrativas, transportes internos motorizados e outras 
de apoio administrativo. 

Artigo 31 - O Núcleo de Gestão de Pessoal tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as atribuições descritas nos 
artigos 14 a 19 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

Artigo 32 - O Núcleo de Finanças tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, executar o previsto no artigo 10 do Decreto-Lei nº 

233, de 28 de abril de 1970; 
II - em relação ao Fundo Especial de Despesa vinculado ao Instituto de Geológico, ratificado pela Lei nº 7.001, de 27 de 

dezembro de 1990:  
a) realizar a previsão e proceder à arrecadação e ao registro dos recursos provenientes das receitas que compõem o Fundo; 
b) controlar as aplicações financeiras;  
c) empenhar as despesas e efetuar os pagamentos;  
d) executar a conciliação das movimentações financeiras; 
III - elaborar e enviar relatórios ao Tribunal de Contas; 
IV - desenvolver indicadores de desempenho financeiro e de cumprimento de metas; 
V - acompanhar a execução financeira de contratos e convênios. 
Artigo 33 - O Núcleo de Compras e Suprimentos tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições:  
I - em relação a compras e contratações: 
a) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e de prestação de serviços, adotando as providências cabíveis, 

inclusive as referentes à realização de licitação, quando for o caso; 
b) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de materiais e serviços, de acordo com as normas e 

procedimentos pertinentes;  
c) preparar o expediente e elaborar as minutas de edital e de contrato, para compra de materiais ou prestação de serviços;  
d) acompanhar a execução dos contratos e providenciar aditamentos, reajustes e prorrogações, ou nova licitação, em tempo 

hábil;  
e) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos órgãos de fiscalização;  
II - em relação ao almoxarifado:  
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às necessidades efetivas;  
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais;  
c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque;  
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando aos responsáveis atrasos e outras irregularidades 

cometidas pelos fornecedores;  
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos;  
f) registrar a distribuição dos materiais armazenados;  
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque;  
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material em estoque;  
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i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração da proposta orçamentária; 
j) elaborar relação de materiais de consumo considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a legislação específica. 
Artigo 34 - O Núcleo de Infraestrutura tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes atribuições: 
I - administrar e controlar os bens patrimoniais, fazendo uso de cadastro, formas de identificação e inventário periódico;  
II - verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e tomar providências para sua manutenção;  
III - executar ou fiscalizar, quando a cargo de terceiros, serviços de construção, manutenção, conservação e reparos de 

imóveis, instalações, móveis, objetos, equipamentos e aparelhos; 
IV - providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas necessárias à defesa dos 

bens patrimoniais;  
V - elaborar relação de bens patrimoniais considerados excedentes ou em desuso, bem como, quando necessário, efetuar o 

arrolamento de bens inservíveis e providenciar sua baixa patrimonial, observada a legislação pertinente; 
VI - em relação a prédios e áreas sob responsabilidade do Instituto Geológico, ou que a ele tenham sido destinados para uso: 
a) planejar e executar ou, quando a cargo de terceiros, controlar e supervisionar os serviços de limpeza, portaria, vigilância e 

controle de entrada e saída de pessoas e veículos; 
b) providenciar: 
1. a comunicação visual das dependências; 
2. a sinalização dos espaços reservados para circulação e estacionamento de veículos; 
VII - cuidar da remoção de materiais inservíveis;  
VIII - providenciar e controlar as locações de imóveis que se fizerem necessárias; 
IX - guardar os materiais, equipamentos e utensílios das oficinas, zelando por seu uso. 
Artigo 35 - O Núcleo de Comunicações Administrativas tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as seguintes 

atribuições: 
I - receber, registrar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis e processos; 
II - informar sobre a localização de papéis, documentos e processos; 
III - executar serviços de classificação, organização e conservação de arquivo de papéis e processos; 
IV - providenciar, mediante autorização específica, vista de processos aos interessados, bem como o fornecimento de 

certidões e cópias de documentos e processos; 
V - colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo a que se referem o Decreto nº 29.838, de 18 de abril 

de 1989, e os artigos 34 a 38 do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 
VI - organizar e viabilizar os serviços de malote; 
VII - receber, distribuir e expedir a correspondência; 
VIII - manter atualizado o cadastro dos usuários efetivos das linhas telefônicas móveis e fixas, acompanhar os gastos 

resultantes de sua utilização e propor medidas para o uso racional do sistema de telefonia do Instituto.  
Artigo 36 - O Núcleo de Administração de Subfrota tem, além das previstas no artigo 41 deste decreto, as atribuições descritas 

nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
SEÇÃO VIII 
Do Núcleo de Apoio Operacional e Administrativo e das Células de Apoio Operacional e Administrativo 
Artigo 37 - O Núcleo de Apoio Operacional e Administrativo e as Células de Apoio Operacional e Administrativo têm, em suas 

respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns:  
I - coletar informações, elaborar planilhas e cuidar da organização e manutenção de banco de dados que possam subsidiar a 

atuação do dirigente da unidade; 
II - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
III - preparar o expediente da unidade; 
IV - manter registros sobre frequência e férias dos servidores; 
V - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo da unidade; 
VI - efetuar e manter registro do material permanente, comunicando à unidade competente sua movimentação; 
VII - desenvolver outras atividades características de apoio operacional e administrativo à atuação da unidade.  
Artigo 38 - O Núcleo de Apoio Operacional e Administrativo presta serviços ao Diretor do Instituto Geológico e à Assistência 

Técnica, cabendo-lhe, ainda, secretariar as reuniões do Conselho Técnico-Administrativo a que se refere o inciso I do artigo 3º deste decreto, 
realizando, entre outros trabalhos, a convocação dos participantes, bem como o preparo e a distribuição das respectivas pautas e atas. 

SEÇÃO IX 
Dos Corpos Técnicos 
Artigo 39 - Os Corpos Técnicos, em suas respectivas áreas de atuação, têm as seguintes atribuições comuns: 
I - promover intercâmbio com instituições, nacionais e internacionais, de interesse para a unidade; 
II - atender, informar e/ou orientar o público em geral, em relação a matérias que lhes são pertinentes;  
III - fornecer subsídios e prestar apoio a projetos educativos associados a atividades desenvolvidas pela unidade, inclusive 

aqueles relacionados a criação e publicação de material pedagógico. 
Artigo 40 - Cabe, ainda, aos Corpos Técnicos do Centro de Geologia e Meio Ambiente e do Centro de Estudos Geográficos da 

Paisagem propor e/ou avaliar: 
I - as linhas de pesquisa e o conteúdo técnico-científico de programas e projetos realizados no âmbito das unidades que 

integram a estrutura do respectivo Centro;  
II - o conteúdo técnico-científico e programático de exposições, cursos, seminários e outros eventos voltados para o 

aprimoramento e a divulgação das atividades desenvolvidas.  
SEÇÃO X 
Dos Demais Núcleos, da Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico e do Laboratório de Análises Geológicas 
Artigo 41 - Os Núcleos previstos nas alíneas dos incisos IV a IX do artigo 3º deste decreto, a Curadoria do Acervo Histórico do 

Instituto Geológico e o Laboratório de Análises Geológicas têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - gerenciar e desenvolver ações voltadas à capacitação de recursos humanos em matérias diretamente inseridas em sua área 

específica; 
II - controlar, quando ocorrerem, o uso e o descarte de produtos químicos, observadas as normas técnicas de segurança 

pessoal e ambiental pertinentes. 
CAPÍTULO VII 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Diretor do Instituto Geológico 
Artigo 42 - O Diretor do Instituto Geológico tem, em sua área de atuação, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou 

decreto, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assistir o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções;  
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.138-nova redação para alínea) :  

"a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções;"; (NR) 
b) gerir técnica e administrativamente o Instituto, definindo a política de atuação e as diretrizes de pesquisa da instituição; 
c) solicitar e prestar informações a outros órgãos da administração pública;  
d) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos 

neles tratados;  
e) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos;  
f) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho;  
g) requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do Estado;  
h) autorizar: 
1. a produção de matérias de conhecimento técnico-científico; 
2. o empréstimo, a cessão ou o uso de itens dos acervos paleontológico e histórico do Instituto; 
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3. a realização de atividades de treinamento de pessoal;  
4. o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, de serviços, produtos e 

subprodutos originários das unidades do Instituto, a título de fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário do Meio Ambiente, observada a 
legislação pertinente;  

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.139-acrescenta item 5) : 
"5. estágios em unidades subordinadas;". 
i) designar os membros do Conselho a que se refere o inciso I do artigo 3º deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto nos artigos 31, 33 e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008;  
III - em relação à administração de material e patrimônio:  
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência;  
b) exercer o previsto nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 

de agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação;  
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.138-nova redação para alínea) :  
"b) as previstas: 
1. nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 

1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
2. no artigo 3º do Decreto nº 47.297, de 6 de novembro de 2002, observado o disposto em seu parágrafo único;". (NR) 
c) autorizar a locação de imóveis;  
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado;  
e) autorizar, mediante ato específico, as autoridades subordinadas a requisitarem transporte de material por conta do Estado.  
SEÇÃO II 
Dos Diretores dos Centros, do Diretor do Museu Geológico, dos Diretores dos Núcleos, do Diretor da Curadoria do Acervo 

Histórico do Instituto Geológico e do Diretor do Laboratório de Análises Geológicas 
Artigo 43 - Aos Diretores dos Centros, ao Diretor do Museu Geológico, aos Diretores dos Núcleos, ao Diretor da Curadoria do 

Acervo Histórico do Instituto Geológico e ao Diretor do Laboratório de Análises Geológicas, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras 
competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, cabe orientar e acompanhar o andamento das atividades executadas pelas unidades e 
pelos servidores subordinados.  

Artigo 44 - Aos Diretores dos Centros e ao Diretor do Museu Geológico, em suas respectivas áreas de atuação, compete, 
ainda, em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto nos artigos 34 e 39 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

Artigo 45 - Ao Diretor do Centro Administrativo compete, ainda: 
I - expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes arquivados; 
II - aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos; 
III - autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio.  
SEÇÃO III  
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
Artigo 46 - O Diretor do Núcleo de Gestão de Pessoal, na qualidade de dirigente de órgão subsetorial do Sistema de 

Administração de Pessoal, tem, em sua área de atuação, as competências previstas no artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, 
observado o disposto no Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008. 

Artigo 47 - As autoridades a seguir identificadas têm, em suas respectivas áreas de atuação, em relação aos Sistemas de 
Administração Financeira e Orçamentária, as seguintes competências previstas no Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970:  

I - o Diretor do Instituto Geológico, na qualidade de dirigente de unidade de despesa, as do artigo 14;  
II - o Diretor do Centro Administrativo, as do artigo 15; 
III - o Diretor do Núcleo de Finanças, as do artigo 17.  
§ 1º - O Diretor do Centro Administrativo exercerá as competências previstas no inciso III do artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, 

de 28 de abril de 1970, em conjunto com o Diretor do Núcleo de Finanças ou com o dirigente da unidade de despesa. 
§ 2º - O Diretor do Núcleo de Finanças exercerá as competências previstas no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 

28 de abril de 1970, em conjunto com o Diretor do Centro Administrativo ou com o dirigente da unidade de despesa. 
Artigo 48 - Ao Diretor do Instituto Geológico compete, ainda, na qualidade de dirigente de unidade de despesa: 
I - submeter ao Titular da Secretaria do Meio Ambiente plano de aplicação dos recursos provenientes do Fundo Especial de 

Despesa vinculado ao Instituto; 
II - autorizar:  
a) a utilização dos recursos a que se refere o inciso I deste artigo; 
b) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo;  
c) a rescisão administrativa ou amigável de contrato;  
III - aprovar a prestação de contas relativa aos recursos de que trata a alínea "a" do inciso II deste artigo; 
IV - atestar:  
a) a realização dos serviços contratados;  
b) a liquidação de despesa.  
Artigo 49 - As autoridades a seguir identificadas têm, em suas respectivas áreas de atuação, em relação ao Sistema de 

Administração dos Transportes Internos Motorizados, as seguintes competências previstas no Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977: 
I - o Diretor do Instituto Geológico, na qualidade de dirigente de subfrota, as do artigo 18; 
II - o Diretor do Núcleo de Administração de Subfrota, bem como os responsáveis por unidades designadas como depositárias 

de veículos oficiais, as do artigo 20. 
SEÇÃO IV 
Das Competências Comuns 
Artigo 50 - São competências comuns ao Diretor do Instituto Geológico, aos Diretores dos Centros e ao Diretor do Museu 

Geológico, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - baixar normas de funcionamento e promover o entrosamento das unidades subordinadas, garantindo o desenvolvimento 

integrado dos trabalhos; 
II - determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar ou cujos pedidos careçam de 

fundamento legal; 
III - decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja 

esgotada a instância administrativa; 
IV - corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível;  
V - estimar as necessidades orçamentárias para realização dos objetivos propostos; 
VI - em relação à administração de patrimônio, autorizar a transferência de bens móveis de uma para outra unidade 

subordinada. 
Artigo 51 - São competências comuns ao Diretor do Instituto Geológico, aos Diretores dos Centros, ao Diretor do Museu 

Geológico, aos Diretores dos Núcleos, ao Diretor da Curadoria do Acervo Histórico do Instituto Geológico e ao Diretor do Laboratório de Análises 
Geológicas, em suas respectivas áreas de atuação: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria do Meio Ambiente; 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e 

as ordens das autoridades superiores; 
c) elaborar e encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
d) transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de serviço; 
f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando as 

providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas; 
g) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades e/ou dos 
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servidores subordinados;  
h) avaliar o desempenho das unidades e/ou dos servidores subordinados e responder pelos resultados alcançados, bem como 

pela adequação dos custos dos trabalhos executados; 
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores subordinados; 
j) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas, a simplificação de procedimentos e 

a agilização do processo decisório; 
k) assegurar a regularidade dos serviços, expedindo as necessárias determinações ou representando às autoridades 

superiores, conforme o caso; 
l) manter o ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
m) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, 

conclusivamente, a respeito da matéria; 
n) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualificação inerentes ao cargo, à função-atividade ou à função de 

serviço público; 
o) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
p) apresentar relatórios sobre os serviços executados pelos servidores subordinados; 
q) referendar escalas de serviço; 
r) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências das unidades, das autoridades ou dos 

servidores subordinados; 
s) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências das unidades, das autoridades ou dos 

servidores subordinados; 
t) fiscalizar e avaliar os serviços executados por terceiros; 
u) visar extratos para publicação no Diário Oficial do Estado; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008; 
III - em relação à administração de material: 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
b) zelar pela adequada utilização e conservação dos equipamentos e materiais, buscando a economia do material de consumo. 
Artigo 52 - As competências previstas neste decreto, sempre que coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas 

autoridades de menor nível hierárquico. 
CAPÍTULO VIII 
Do Conselho Técnico-Administrativo 
Artigo 53 - O Conselho Técnico-Administrativo tem as seguintes atribuições: 
I - subsidiar o Diretor do Instituto Geológico nas tomadas de decisão, especialmente no que se refere à programação das 

atividades da instituição; 
II - propor diretrizes, realizar o acompanhamento e avaliar as atividades desenvolvidas pelo Instituto; 
III - opinar sobre: 
a) elaboração da proposta orçamentária e distribuição dos respectivos recursos, observadas a programação e as prioridades 

estabelecidas; 
b) propostas de:  
1. convênios e outros ajustes a serem firmados com entidades públicas ou privadas; 
2. alteração na organização do Instituto; 
IV - elaborar seu regimento interno. 
Artigo 54 - Compõem o Conselho Técnico-Administrativo: 
I - o Diretor do Instituto Geológico, que será seu presidente; 
II - os Diretores das seguintes unidades: 
a) Centro de Geologia e Meio Ambiente; 
b) Centro de Estudos Geográficos da Paisagem; 
c) Museu Geológico; 
d) Centro de Atividades Tecnológicas e Laboratoriais; 
e) Centro de Comunicações Técnico-Científicas em Geociências; 
f) Centro Administrativo; 
III - 1 (um) servidor integrante da Assistência Técnica; 
IV - 1 (um) representante dos servidores integrantes da carreira de Pesquisador Científico; 
V - 1 (um) representante dos servidores integrantes das classes de apoio à pesquisa científica e tecnológica.  
§ 1º - O Diretor do Instituto Geológico, em seus impedimentos, será representado, na presidência do Conselho, por seu 

substituto legal ou por outro servidor especialmente designado para este fim. 
§ 2º - Os membros a que se refere o inciso II deste artigo terão como suplentes seus respectivos substitutos legais. 
§ 3º - Os membros a que se referem os incisos III a V deste artigo, bem como seus suplentes, serão indicados por seus pares, 

para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a recondução. 
§ 4º - O membro ou suplente de que trata o parágrafo anterior perderá esta condição quando deixar de comparecer, sem 

justificativa, a 3 (três) reuniões consecutivas do Conselho.  
§ 5º - Na ocorrência do previsto no § 4º deste artigo, novo membro ou suplente será indicado na forma estabelecida no § 3º, 

para complementação de mandato. 
§ 6º - As funções de membro do Conselho Técnico-Administrativo não serão remuneradas, mas consideradas como serviço 

público relevante. 
Artigo 55 - Ao Presidente do Conselho Técnico-Administrativo cabe:  
I - convocar e presidir as reuniões do Colegiado; 
II - aprovar a pauta da reunião. 
CAPÍTULO IX 
Do "Pro Labore" da Carreira de Pesquisador Científico 
Artigo 56 - Para fins de atribuição da gratificação "pro labore" a que se refere o artigo 12 da Lei Complementar nº 125, de 18 de 

novembro de 1975, com redação dada pelo artigo 4º da Lei Complementar nº 727, de 15 de setembro de 1993, ficam caracterizadas como 
específicas da carreira de Pesquisador Científico as funções adiante enumeradas, destinadas ao Instituto Geológico: 

I - 1 (uma) de Diretor Técnico de Departamento, para a direção do Instituto; 
II - 4 (quatro) de Assistente Técnico de Direção, para a Assistência Técnica; 
III - 3 (três) de Diretor Técnico de Divisão, sendo 1 (uma) para cada unidade a seguir identificada:  
a) Centro de Geologia e Meio Ambiente; 
b) Centro de Estudos Geográficos da Paisagem; 
c) Museu Geológico; 
IV - 12 (doze) de Diretor Técnico de Serviço, sendo 1 (uma) para cada unidade a seguir identificada:  
a) Núcleo de Geologia Geral; 
b) Núcleo de Geologia de Engenharia e Ambiental; 
c) Núcleo de Hidrogeologia; 
d) Núcleo de Recursos Minerais; 
e) Núcleo de Paleontologia e Bioestratigrafia; 
f) Núcleo de Geomorfologia; 
g) Núcleo de Climatologia; 
h) Núcleo de Dinâmica de Uso e Ocupação Territorial; 
i) Núcleo de Monumentos Geológicos; 
j) Núcleo de Investigações Subterrâneas; 
k) Núcleo de Geoprocessamento; 
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l) Laboratório de Análises Geológicas. 
CAPÍTULO X 
Disposições Finais 
Artigo 57 - Ficam extintos, nos Quadros a seguir enumerados, os cargos vagos adiante especificados: 
I - no Quadro da Secretaria do Meio Ambiente, 7 (sete) de Chefe I; 
II - no Quadro da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, 20 (vinte) de Oficial Operacional. 
Parágrafo único - Os órgãos setoriais do Sistema de Administração de Pessoal, das Secretarias do Meio Ambiente e da Justiça 

e da Defesa da Cidadania, providenciarão a edição, no prazo de 15 (quinze) dias contados a partir da data da publicação deste decreto, da relação 
dos cargos extintos por este artigo, em seus respectivos Quadros, contendo nome do último ocupante e motivo da vacância. 

Artigo 58 - Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, passam a vigorar com a 
seguinte redação: 

I - o inciso III do artigo 16: 
"III - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
II - o inciso V do artigo 18: 
"V - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
III - o inciso IV do artigo 20: 
"IV - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
IV - o inciso VIII do artigo 21:  
"VIII - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
V - o "caput" do artigo 97: 
"Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos identificados nas alíneas "d" a "i" do inciso II do artigo 14 deste decreto e o Diretor 

do Instituto Florestal - IF têm, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, as seguintes 
competências:"; (NR) 

VI - o artigo 103: 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura, do Centro Administrativo, 

da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes arquivados."; (NR) 

VII - o artigo 104: 
"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 

Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de 
atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos."; (NR) 

VIII - o artigo 105: 
"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 

Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de 
atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio."; (NR) 

(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
IX - o "caput" do artigo 110: 
"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de 

Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 
Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e o Diretor do Instituto 
Florestal - IF, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; (NR) 

X - o artigo 111: 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o Diretor do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e o Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, 
têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

XI - o artigo 112: 
"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o 

Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e o Chefe 
da Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, têm as competências previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 
28 de abril de 1970."; (NR) 

XII - o artigo 117: 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e o Diretor do Instituto Florestal 

- IF, enquanto dirigentes de subfrotas, têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977."; (NR) 
XIII - o artigo 142: 
"Artigo 142 - O Instituto Florestal, previsto no inciso IX do artigo 3º deste decreto, mantém a estrutura e as atribuições definidas 

no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados: 
I - o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 

54.079, de 4 de março de 2009; 
II - os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada pelo artigo 153 do Decreto nº 

53.027, de 26 de maio de 2008."; (NR) 
XIV - o artigo 142-A, acrescentado pelo artigo 68 do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009: 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt e o Instituto Geológico - IG, previstos, respectivamente, nos incisos VIII e X do 

artigo 3º deste decreto, são reorganizados mediante decretos específicos.".(NR)  
(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
Artigo 59 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial: 
I - o Decreto nº 24.931, de 20 de março de 1986; 
II - o Decreto nº 26.861, de 9 de março de 1987; 
III - do Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009, os incisos V a XIII do artigo 67. 
Palácio dos Bandeirantes, 26 de março de 2010 
JOSÉ SERRA 
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ANEXO XVIII 
DECRETO Nº 11.138, DE 3 DE FEVEREIRO DE 1978 

 

 
  

Decreto Nº 11.138, de 3 fevereiro de 1978 
 
 
Dispõe sobre a organização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura e dá providências correlatas 
PAULO EGYDIO MARTINS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no Ato Institucional nº 8, de 2 
de abril de 1969 e no artigo 89 da Lei nº 9.717, de 30 de janeiro de 1967  
Decreta: 
  

http://www.al.sp.gov.br/
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ANEXO XIX 
DECRETO Nº 29.838, DE 18 DE ABRIL DE 1989 

 

 
  

Decreto Nº 29.838, de 18 de abril de 1989 
 
 
Dispõe sobre a constituição de Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo nas Secretarias de Estado e dá outras providências 
ORESTES QUÉRCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, e 
Considerando as disposições do Decreto nº 22.789, de 19 de outubro de 1984, que criou o Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo-SAESP; 
Considerando a responsabilidade dos órgãos da Administração do Estado na proteção e conservação dos documentos de valor probatório, 
informativo, cultural e histórico; 
Considerando a necessidade de reduzir ao mínimo essencial a documentação acumulada nos arquivos das Secretarias de Estado, sem prejuízo da 
salvaguarda dos atos administrativos, constitutivos e extintitos de direito, das informações indispensáveis ao processo decisório e à preservação da 
memória histórica, 
Decreta: 
Artigo 1º - Em cada Secretaria de Estado deverá ser constituída, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da publicação deste decreto, uma 
Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo visando à elaboração de tabela de temporalidade dos documentos mantidos nos arquivos da 
respectiva Pasta. 
Artigo 2º - A Comissão de que trata o artigo anterior deverá ser integrada, necessariamente, por funcionários e/ou servidores representantes das 
áreas jurídica, de administração geral, de administração financeira e de arquivo e por representantes das áreas específicas da documentação a ser 
avaliada. 
Parágrafo único - A Comissão deverá ser composta por 5 (cinco), 7 (sete) ou 9 (nove) membros, designados pelo Titular da Pasta. 
Artigo 3º - A Comissão será assessorada por funcionário ou servidor ligado à área de História, indicado pelo órgão central do Sistema de Arquivos do 
Estado de São Paulo-SAESP. 
Artigo 4º - Para proceder à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados pela Comissão, será designada uma equipe de funcionários 
e/ou servidores pelo Titular da Pasta. 
Artigo 5º - Os trabalhos a que se referem os artigos 2º, 3º e 4º deste decreto não serão remunerados e serão prestados sem prejuízo das atribuições 
próprias dos cargos ou funções e considerados como de serviço público relevante. 
Artigo 6º - Para o atendimento do estabelecido no artigo 1º, deste decreto, caberá à Comissão: 
I - escolher, dentre seus membros, o responsável pela coordenação dos trabalhos; 
II - indicar a equipe que procederá à identificação dos conjuntos documentais a serem analisados; 
III - propor os prazos de retenção e eliminação dos conjuntos documentais identificados. 
Artigo 7º - Concluídos os trabalhos, a Comissão elaborará relatório propondo a tabela de temporalidade a ser instituída, o qual, apreciado pelo órgão 
central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, será submetido ao Titular da Pasta. 
Parágrafo único - Acolhida a proposta, a tabela de temporalidade será publicada no Diário Oficial do Estado por 3 (três) dias consecutivos. 
Artigo 8º - Qualquer impugnação aos critérios de valoração adotados na tabela de temporalidade deverá ser dirigida ao Titular da Pasta, no prazo de 
15 (quinze) dias, a contar da última publicação. 
§ 1º - A impugnação será encaminhada, previamente, à Comissão e ao órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP, que 
deverão se manifestar, sucessivamente, no prazo de 10 (dez) dias cada um, o primeiro deles, contado da data do protocolamento da impugnação. 
§ 2º - A decisão da impugnação será irrecorrível e deverá ser publicada no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data do protocolamento da 
impugnação. 
Artigo 9º - A homologação da tabela de temporalidade pelo Titular da Pasta será publicada no Diário Oficial do Estado. 
Artigo 10 - A execução das determinações fixadas na tabela de temporalidade caberá às unidades responsáveis pelos arquivos de cada Secretaria 
de Estado. 
Artigo 11 - Ao órgão central do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo - SAESP caberá o reexame, a qualquer tempo, das tabelas de 
temporalidade e a prestação de orientação técnica necessária ao fiel cumprimento deste decreto. 
Artigo 12 - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 18 de abril de 1989. 
ORESTES QUÉRCIA 
Fernando Gomes de Moraes, Secretário da Cultura 
Roberto Valle Rollemberg, Secretário do Governo 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 18 de abril de 1989.

http://www.al.sp.gov.br/
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ANEXO XX 
LEI FEDERAL Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 4.771, DE 15 DE SETEMBRO DE 1965. 
Vide texto compilado Institui o novo Código Florestal. 
        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
        Art. 1° As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são 
bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e 
especialmente esta Lei estabelecem. 
        Parágrafo único. As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas são consideradas uso 
nocivo da propriedade (art. 302, XI b, do Código de Processo Civil).  
        § 1o  As ações ou omissões contrárias às disposições deste Código na utilização e exploração das florestas e demais formas de vegetação são 
consideradas uso nocivo da propriedade, aplicando-se, para o caso, o procedimento sumário previsto no art. 275, inciso II, do Código de Processo 
Civil. (Renumerado do parágrafo único pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 2o  Para os efeitos deste Código, entende-se por: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) (Vide Decreto nº 5.975, de 2006) 
        I - pequena propriedade rural ou posse rural familiar: aquela explorada mediante o trabalho pessoal do proprietário ou posseiro e de sua família, 
admitida a ajuda eventual de terceiro e cuja renda bruta seja proveniente, no mínimo, em oitenta por cento, de atividade agroflorestal ou do 
extrativismo, cuja área não supere: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        a) cento e cinqüenta hectares se localizada nos Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e nas regiões 
situadas ao norte do paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão ou no Pantanal 
mato-grossense ou sul-mato-grossense; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
         b) cinqüenta hectares, se localizada no polígono das secas ou a leste do Meridiano de 44º W, do Estado do Maranhão; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        c) trinta hectares, se localizada em qualquer outra região do País; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2o e 3o desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        III - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de 
fauna e flora nativas; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        IV - utilidade pública: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        b) as obras essenciais de infra-estrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia; e (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia e aos serviços de 
telecomunicações e de radiodifusão; (Redação dada pela Lei nº 11.934, de 2009) 
        c) demais obras, planos, atividades ou projetos previstos em resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA; (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        V - interesse social: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como: prevenção, combate e controle do fogo, controle da 
erosão, erradicação de invasoras e proteção de plantios com espécies nativas, conforme resolução do CONAMA; (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
        b) as atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não descaracterizem a 
cobertura vegetal e não prejudiquem a função ambiental da área; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        c) demais obras, planos, atividades ou projetos definidos em resolução do CONAMA; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        VI - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do 
paralelo 13o S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44o W, do Estado do Maranhão. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
        Art. 2° Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 
        a) ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal cuja largura mínima será:  
        1 - de 5 (cinco) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura:  
        2 - igual à metade da largura dos cursos que meçam de 10 (dez) a 200 (duzentos) metros de distancia entre as margens;  
        3 - de 100 (cem) metros para todos os cursos cuja largura seja superior a 200 (duzentos) metros.  
        1. de 30 (trinta) metros para os rios de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 1986) 
        2. de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinqüenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, 
de 1986) 
        3. de 100 (cem) metros para os cursos d’água que meçam entre 50 (cinqüenta) e 100 (cem) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.511, 
de 1986) 
        4. de 150 (cento e cinqüenta) metros para os cursos d’água que possuam entre 100 (cem) e 200 (duzentos) metros de largura;  igual à distância 
entre as margens para os cursos d’água com largura superior a 200 (duzentos) metros; (Incluído dada pela Lei nº 7.511, de 1986) 
        b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;  
        c) nas nascentes, mesmo nos chamados "olhos d'água", seja qual for a sua situação topográfica;  
        d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;  
        e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive;  
       f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;  
        g) nas bordas dos taboleiros ou chapadas;  
        h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, nos campos naturais ou artificiais, as florestas nativas e as vegetações campestres.  
        a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa marginal cuja largura mínima será: (Redação dada pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        2 - de 50 (cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura;  (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989) 
        3 - de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 
7.803 de 18.7.1989) 
        4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura;  (Redação dada pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros;  (Incluído pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989) 
        b) ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais; 
      c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros de largura; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4771compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art275ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm#art275ii
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        d) no topo de morros, montes, montanhas e serras; 
        e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente a 100% na linha de maior declive; 
        f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
        g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        h) em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer  que seja a vegetação. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        i) nas áreas metropolitanas definidas em lei. (Incluído pela Lei nº 6.535, de 1978) (Vide Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos perímetros urbanos definidos por lei municipal,  e 
nas  regiões  metropolitanas e aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, obervar-se-á o disposto nos respectivos planos diretores e leis 
de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.(Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        Art. 3º Consideram-se, ainda, de preservação permanentes, quando assim declaradas por ato do Poder Público, as florestas e demais formas de 
vegetação natural destinadas: 
        a) a atenuar a erosão das terras; 
        b) a fixar as dunas; 
        c) a formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias; 
        d) a auxiliar a defesa do território nacional a critério das autoridades militares; 
        e) a proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico ou histórico; 
        f) a asilar exemplares da fauna ou flora ameaçados de extinção; 
        g) a manter o ambiente necessário à vida das populações silvícolas; 
        h) a assegurar condições de bem-estar público. 
        § 1° A supressão total ou parcial de florestas de preservação permanente só será admitida com prévia autorização do Poder Executivo Federal, 
quando for necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social. 
        § 2º As florestas que integram o Patrimônio Indígena ficam sujeitas ao regime de preservação permanente (letra g) pelo só efeito desta Lei. 
        Art. 3o-A.  A exploração dos recursos florestais em terras indígenas somente poderá ser realizada pelas comunidades indígenas em regime de 
manejo florestal sustentável, para atender a sua subsistência, respeitados os arts. 2o e 3o deste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001) 
        Art. 4° Consideram-se de interesse público:  
        a) a limitação e o controle do pastoreio em determinadas áreas, visando à adequada conservação e propagação da vegetação florestal; 
        b) as medidas com o fim de prevenir ou erradicar pragas e doenças que afetem a vegetação florestal; 
        c) a difusão e a adoção de métodos tecnológicos que visem a aumentar economicamente a vida útil da madeira e o seu maior aproveitamento 
em todas as fases de manipulação e transformação. 
        Art. 4o  A supressão de vegetação em área de preservação permanente somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública ou de 
interesse social, devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao 
empreendimento proposto. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 1o  A supressão de que trata o caput deste artigo dependerá de autorização do órgão ambiental estadual competente, com anuência prévia, 
quando couber, do órgão federal ou municipal de meio ambiente, ressalvado o disposto no § 2o deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
        § 2o  A supressão de vegetação em área de preservação permanente situada em área urbana, dependerá de autorização do órgão ambiental 
competente, desde que o município possua conselho de meio ambiente com caráter deliberativo e plano diretor, mediante anuência prévia do órgão 
ambiental estadual competente fundamentada em parecer técnico. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 3o  O órgão ambiental competente poderá autorizar a supressão eventual e de baixo impacto ambiental, assim definido em regulamento, da 
vegetação em área de preservação permanente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 4o  O órgão ambiental competente indicará, previamente à emissão da autorização para a supressão de vegetação em área de preservação 
permanente, as medidas mitigadoras e compensatórias que deverão ser adotadas pelo empreendedor. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, 
de 2001) 
        § 5o  A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, ou de dunas e mangues, de que tratam, respectivamente, as alíneas "c" e "f" do 
art. 2o deste Código, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 6o  Na implantação de reservatório artificial é obrigatória a desapropriação ou aquisição, pelo empreendedor, das áreas de preservação 
permanente criadas no seu entorno, cujos parâmetros e regime de uso serão definidos por resolução do CONAMA. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001) 
        § 7o  É permitido o acesso de pessoas e animais às áreas de preservação permanente, para obtenção de água, desde que não exija a supressão 
e não comprometa a regeneração e a manutenção a longo prazo da vegetação nativa. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 5° O Poder Público criará:  
        a) Parques Nacionais, Estaduais e Municipais e Reservas Biológicas, com a finalidade de resguardar atributos excepcionais da natureza, 
conciliando a proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais com a utilização para objetivos educacionais, recreativos e científicos; 
        b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive reservando áreas ainda não florestadas e 
destinadas a atingir aquele fim. 
        Parágrafo único. Fica proibida qualquer forma de exploração dos recursos naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e Municipais. 
        Parágrafo único. Ressalvada a cobrança de ingresso a visitantes, cuja receita  será destinada em pelo menos 50% (cinquenta por cento) ao 
custeio da manutenção e fiscalização, bem como de obras de melhoramento em cada unidade, é proibida qualquer forma de  exploração dos recursos 
naturais nos parques e reservas biológicas criados pelo poder público na forma deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 7.875, de 13.11.1989) 
(Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 
        Art. 6º O proprietário da floresta não preservada, nos termos desta Lei, poderá gravá-la com perpetuidade, desde que verificada a existência de 
interesse público pela autoridade florestal. O vínculo constará de termo assinado perante a autoridade florestal e será averbado à margem da 
inscrição no Registro Público. (Revogado pela Lei nº 9.985, de 18.7.2000) 
        Art. 7° Qualquer árvore poderá ser declarada imune de corte, mediante ato do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza ou 
condição de porta-sementes. 
        Art. 8° Na distribuição de lotes destinados à agricultura, em planos de colonização e de reforma agrária, não devem ser incluídas as áreas 
florestadas de preservação permanente de que trata esta Lei, nem as florestas necessárias ao abastecimento local ou nacional de madeiras e outros 
produtos florestais. 
        Art. 9º As florestas de propriedade particular, enquanto indivisas com outras, sujeitas a regime especial, ficam subordinadas às disposições que 
vigorarem para estas. 
        Art. 10. Não é permitida a derrubada de florestas, situadas em áreas de inclinação entre 25 a 45 graus, só sendo nelas tolerada a extração de 
toros, quando em regime de utilização racional, que vise a rendimentos permanentes. 
        Art. 11. O emprego de produtos florestais ou hulha como combustível obriga o uso de dispositivo, que impeça difusão de fagulhas suscetíveis de 
provocar incêndios, nas florestas e demais formas de vegetação marginal. 
        Art. 12. Nas florestas plantadas, não consideradas de preservação permanente, é livre a extração de lenha e demais produtos florestais ou a 
fabricação de carvão. Nas demais florestas dependerá de norma estabelecida em ato do Poder Federal ou Estadual, em obediência a prescrições 
ditadas pela técnica e às peculiaridades locais. (Regulamento) 
        Art. 13. O comércio de plantas vivas, oriundas de florestas, dependerá de licença da autoridade competente. 
        Art. 14. Além dos preceitos gerais a que está sujeita a utilização das florestas, o Poder Público Federal ou Estadual     poderá: 
        a) prescrever outras normas que atendam às peculiaridades locais; 
        b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais consideradas em via de extinção, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo 
depender, nessas áreas, de licença prévia o corte de outras espécies;  
        b) proibir ou limitar o corte das espécies vegetais raras, endêmicas, em perigo ou ameaçadas de extinção, bem como as espécies necessárias à 
subsistência das populações extrativistas, delimitando as áreas compreendidas no ato, fazendo depender de licença prévia, nessas áreas, o corte de 
outras espécies; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        c) ampliar o registro de pessoas físicas ou jurídicas que se dediquem à extração, indústria e comércio de produtos ou subprodutos florestais. 
        Art. 15. Fica proibida a exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia amazônica que só poderão ser utilizadas em observância 
a planos técnicos de condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a ser baixado dentro do prazo de um ano. (Regulamento) 
        Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e ressalvadas as de preservação permanente, previstas 
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nos artigos 2° e 3° desta lei, são suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:     
        a) nas regiões Leste Meridional, Sul e Centro-Oeste, esta na parte sul, as derrubadas de florestas nativas, primitivas ou regeneradas, só serão 
permitidas, desde que seja, em qualquer caso, respeitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade com cobertura arbórea localizada, a 
critério da autoridade competente; 
        b) nas regiões citadas na letra anterior, nas áreas já desbravadas e previamente delimitadas pela autoridade competente, ficam proibidas as 
derrubadas de florestas primitivas, quando feitas para ocupação do solo com cultura e pastagens, permitindo-se, nesses casos, apenas a extração de 
árvores para produção de madeira. Nas áreas ainda incultas, sujeitas a formas de desbravamento, as derrubadas de florestas primitivas, nos 
trabalhos de instalação de novas propriedades agrícolas, só serão toleradas até o máximo de 30% da área da propriedade; 
        c) na região Sul as áreas atualmente revestidas de formações florestais em que ocorre o pinheiro brasileiro, "Araucaria angustifolia" (Bert - O. 
Ktze), não poderão ser desflorestadas de forma a provocar a eliminação permanente das florestas, tolerando-se, somente a exploração racional 
destas, observadas as prescrições ditadas pela técnica, com a garantia de permanência dos maciços em boas condições de desenvolvimento e 
produção; 
        d) nas regiões Nordeste e Leste Setentrional, inclusive nos Estados do Maranhão e Piauí, o corte de árvores e a exploração de florestas só será 
permitida com observância de normas técnicas a serem estabelecidas por ato do Poder Público, na forma do art. 15. 
        § 1º Nas propriedades rurais, compreendidas na alínea a deste artigo, com área entre vinte (20) a cinqüenta (50) hectares computar-se-ão, para 
efeito de fixação do limite percentual, além da cobertura florestal de qualquer natureza, os maciços de porte arbóreo, sejam frutícolas, ornamentais ou 
industriais.  (Parágrafo único renumerado pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        § 2º   A reserva legal, assim entendida a área de , no mínimo, 20% (vinte por cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, 
deverá ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada, a alteração de sua destinação, 
nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        § 3º Aplica-se às áreas de cerrado a reserva legal de 20% (vinte  por cento) para todos os efeitos legais. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 
18.7.1989) 
        Art. 16.  As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação permanente, assim como aquelas 
não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de 
reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001)   (Regulamento) 
        I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001) 
        II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no mínimo vinte por cento na 
propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos 
termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada nas demais regiões do 
País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
        § 1o  O percentual de reserva legal na propriedade situada em área de floresta e cerrado será definido considerando separadamente os índices 
contidos nos incisos I e II deste artigo. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 2o  A vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal sustentável, de acordo 
com princípios e critérios técnicos e científicos estabelecidos no regulamento, ressalvadas as hipóteses previstas no § 3o deste artigo, sem prejuízo 
das demais legislações específicas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 3o  Para cumprimento da manutenção ou compensação da área de reserva legal em pequena propriedade ou posse rural familiar, podem ser 
computados os plantios de árvores frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em 
consórcio com espécies nativas. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 4o  A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante convênio, pelo órgão ambiental 
municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no processo de aprovação, a função social da propriedade, e os 
seguintes critérios e instrumentos, quando houver: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra área legalmente protegida. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 5o  O Poder Executivo, se for indicado pelo Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE e pelo Zoneamento Agrícola, ouvidos o CONAMA, o 
Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        I - reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, para até cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer 
caso, as Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade 
e os corredores ecológicos; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - ampliar as áreas de reserva legal, em até cinqüenta por cento dos índices previstos neste Código, em todo o território nacional. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 6o  Será admitido, pelo órgão ambiental competente, o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação 
permanente no cálculo do percentual de reserva legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e 
quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 
2001) 
        I - oitenta por cento da propriedade rural localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        III - vinte e cinco por cento da pequena propriedade definida pelas alíneas "b" e "c" do inciso I do § 2o do art. 1o. (Incluído pela Medida Provisória 
nº 2.166-67, de 2001) 
        § 7o  O regime de uso da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista no § 6o. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001) 
        § 8o  A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo 
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da área, com as exceções 
previstas neste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 9o  A averbação da reserva legal da pequena propriedade ou posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público prestar apoio técnico e 
jurídico, quando necessário. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 10.  Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou 
federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e 
a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 11.  Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio entre mais de uma propriedade, respeitado o percentual legal em relação a 
cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental estadual competente e as devidas averbações referentes a todos os imóveis envolvidos. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 17. Nos loteamentos de propriedades rurais, a área destinada a completar o limite percentual fixado na letra a do artigo antecedente, poderá 
ser agrupada numa só porção em condomínio entre os adquirentes. 
        Art. 18. Nas terras de propriedade privada, onde seja necessário o florestamento ou o reflorestamento de preservação permanente, o Poder 
Público Federal poderá fazê-lo sem desapropriá-las, se não o fizer o proprietário. 
        § 1° Se tais áreas estiverem sendo utilizadas com culturas, de seu valor deverá ser indenizado o proprietário. 
        § 2º As áreas assim utilizadas pelo Poder Público Federal ficam isentas de tributação. 
        Art. 19. Visando a maior rendimento econômico é permitido aos proprietários de florestas heterogêneas transformá-las em homogêneas, 
executando trabalho de derrubada a um só tempo ou sucessivamente, de toda a vegetação a substituir desde que assinem, antes do início dos 
trabalhos, perante a autoridade competente, termo de obrigação de reposição e tratos culturais. 
        Art. 19. Visando a rendimentos permanentes e à preservação de espécies nativas , os proprietários de florestas explorarão a madeira somente 
através de manejo sustentado, efetuando a reposição florestal, sucessivamente, com espécies típicas da região. (Redação dada pela Lei nº 7.511, de 
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1986) 
        § 1º É permitida ao proprietário a reposição com espécies exóticas nas florestas já implantadas com estas espécies. (Incluído pela Lei nº 7.511, 
de 1986) 
        § 2º Na reposição com espécies regionais, o proprietário fica obrigado a comprovar o plantio das árvores, assim como os tratos culturais 
necessários a sua sobrevivência e desenvolvimento. (Incluído pela Lei nº 7.511, de 1986) 
        Art. 19. A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de aprovação 
prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, 
exploração, reposição floretal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. (Redação dada pela Lei nº 7.803 
de 18.7.1989) 
        Parágrafo único. No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas. (Incluído pela 
Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        Art. 19. A exploração de florestas e formações sucessoras, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá de prévia aprovação 
pelo órgão estadual competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, 
reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. (Redação dada pela Lei nº 11.284, de 
2006)  (Regulamento) 
        § 1o Compete ao Ibama a aprovação de que trata o caput deste artigo: (Redação dada pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        I - nas florestas públicas de domínio da União; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        II - nas unidades de conservação criadas pela União; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        III - nos empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental nacional ou regional, definidos em resolução do Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 2o Compete ao órgão ambiental municipal a aprovação de que trata o caput deste artigo: (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        I - nas florestas públicas de domínio do Município; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        II - nas unidades de conservação criadas pelo Município; (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        III - nos casos que lhe forem delegados por convênio ou outro instrumento admissível, ouvidos, quando couber, os órgãos competentes da 
União, dos Estados e do Distrito Federal. (Incluído pela Lei nº 11.284, de 2006) 
        § 3o No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas. (Incluído pela Lei nº 
11.284, de 2006) 
        Art. 20. As empresas industriais que, por sua natureza, consumirem grande quantidades de matéria prima florestal serão obrigadas a manter, 
dentro de um raio em que a exploração e o transporte sejam julgados econômicos, um serviço organizado, que assegure o plantio de novas áreas, em 
terras próprias ou pertencentes a terceiros, cuja produção sob exploração racional, seja equivalente ao consumido para o seu 
abastecimento.  (Regulamento) 
        Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, além das penalidades previstas neste Código, obriga os infratores ao pagamento 
de uma multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor comercial da matéria-prima florestal nativa consumida além da produção da qual participe. 
        Art. 21. As empresas siderúrgicas, de transporte e outras, à base de carvão vegetal, lenha ou outra matéria prima florestal, são obrigadas a 
manter florestas próprias para exploração racional ou a formar, diretamente ou por intermédio de empreendimentos dos quais participem, florestas 
destinadas ao seu suprimento (Regulamento)   (Regulamento) 
        Parágrafo único. A autoridade competente fixará para cada empresa o prazo que lhe é facultado para atender ao disposto neste artigo, dentro 
dos limites de 5 a 10 anos. 
        Art. 22. A União fiscalizará diretamente, pelo órgão executivo específico do Ministério da Agricultura, ou em convênio com os Estados e 
Municípios, a aplicação das normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis.  
        Art. 22. A União, diretamente, através do órgão executivo específico, ou em convênio com os Estados e Municípios, fiscalizará a aplicação das 
normas deste Código, podendo, para tanto, criar os serviços indispensáveis. (Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        Parágrafo   único. Nas áreas urbanas, a que se refere o parágrafo único do art. 2º desta Lei, a fiscalização é da competência dos municípios, 
atuando a União supletivamente. (Incluído pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989) 
        Art. 23. A fiscalização e a guarda das florestas pelos serviços especializados não excluem a ação da autoridade policial por iniciativa própria. 
        Art. 24. Os funcionários florestais, no exercício de suas funções, são equiparados aos agentes de segurança pública, sendo-lhes assegurado o 
porte de armas. 
        Art. 25. Em caso de incêndio rural, que não se possa extinguir com os recursos ordinários, compete não só ao funcionário florestal, como a 
qualquer outra autoridade pública, requisitar os meios materiais e convocar os homens em condições de prestar auxílio. 
        Art. 26. Constituem contravenções penais, puníveis com três meses a um ano de prisão simples ou multa de uma a cem vezes o salário-mínimo 
mensal, do lugar e da data da infração ou ambas as penas cumulativamente: 
        a) destruir ou danificar a floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação ou utilizá-la com infringência das normas 
estabelecidas ou previstas nesta Lei; 
        b) cortar árvores em florestas de preservação permanente, sem permissão da autoridade competente; 
        c) penetrar em floresta de preservação permanente conduzindo armas, substâncias ou instrumentos próprios para caça proibida ou para 
exploração de produtos ou subprodutos florestais, sem estar munido de licença da autoridade competente; 
        d) causar danos aos Parques Nacionais, Estaduais ou Municipais, bem como às Reservas Biológicas; 
        e) fazer fogo, por qualquer modo, em florestas e demais formas de vegetação, sem tomar as precauções adequadas; 
        f) fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios nas florestas e demais formas de vegetação; 
        g) impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas e demais formas de vegetação; 
        h) receber madeira, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela 
autoridade competente e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto, até final beneficiamento; 
        i) transportar ou guardar madeiras, lenha, carvão e outros produtos procedentes de florestas, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou 
do armazenamento, outorgada pela autoridade competente; 
        j) deixar de restituir à autoridade, licenças extintas pelo decurso do prazo ou pela entrega ao consumidor dos produtos procedentes de florestas; 
        l) empregar, como combustível, produtos florestais ou hulha, sem uso de dispositivo que impeça a difusão de fagulhas, suscetíveis de provocar 
incêndios nas florestas; 
        m) soltar animais ou não tomar precauções necessárias para que o animal de sua propriedade não penetre em florestas sujeitas a regime 
especial; 
        n) matar, lesar ou maltratar, por qualquer modo ou meio, plantas de ornamentação de logradouros públicos ou em propriedade privada alheia ou 
árvore imune de corte; 
        o) extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer 
outra espécie de minerais; 
        p) (Vetado). 
        q) transformar madeiras de lei em carvão, inclusive para qualquer efeito industrial, sem licença da autoridade competente. (Incluído pela Lei nº 
5.870, de 26.3.1973) 
        Art. 27. É proibido o uso de fogo nas florestas e demais formas de vegetação. 
        Parágrafo único. Se peculiaridades locais ou regionais justificarem o emprego do fogo em práticas agropastoris ou florestais, a permissão será 
estabelecida em ato do Poder Público, circunscrevendo as áreas e estabelecendo normas de precaução. (Regulamento). 
        Art. 28. Além das contravenções estabelecidas no artigo precedente, subsistem os dispositivos sobre contravenções e crimes previstos no 
Código Penal e nas demais leis, com as penalidades neles cominadas. 
        Art. 29. As penalidades incidirão sobre os autores, sejam eles: 
        a) diretos; 
        b) arrendatários, parceiros, posseiros, gerentes, administradores, diretores, promitentes compradores ou proprietários das áreas florestais, desde 
que praticadas por prepostos ou subordinados e no interesse dos preponentes ou dos superiores hierárquicos; 
        c) autoridades que se omitirem ou facilitarem, por consentimento legal, na prática do ato. 
        Art. 30. Aplicam-se às contravenções previstas neste Código as regras gerais do Código Penal e da Lei de Contravenções Penais, sempre que a 
presente Lei não disponha de modo diverso. 
        Art. 31. São circunstâncias que agravam a pena, além das previstas no Código Penal e na Lei de Contravenções Penais: 
        a) cometer a infração no período de queda das sementes ou de formação das vegetações prejudicadas, durante a noite, em domingos ou dias 
feriados, em épocas de seca ou inundações; 
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        b) cometer a infração contra a floresta de preservação permanente ou material dela provindo. 
        Art. 32. A ação penal independe de queixa, mesmo em se tratando de lesão em propriedade privada, quando os bens atingidos são florestas e 
demais formas de vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e atos relacionados com a proteção florestal disciplinada nesta Lei. 
        Art. 33. São autoridades competentes para instaurar, presidir e proceder a inquéritos policiais, lavrar autos de prisão em flagrante e intentar a 
ação penal, nos casos de crimes ou contravenções, previstos nesta Lei, ou em outras leis e que tenham por objeto florestas e demais formas de 
vegetação, instrumentos de trabalho, documentos e produtos procedentes das mesmas: 
        a) as indicadas no Código de Processo Penal; 
        b) os funcionários da repartição florestal e de autarquias, com atribuições correlatas, designados para a atividade de fiscalização. 
        Parágrafo único. Em caso de ações penais simultâneas, pelo mesmo fato, iniciadas por várias autoridades, o Juiz reunirá os processos na 
jurisdição em que se firmou a competência. 
        Art. 34. As autoridades referidas no item b do artigo anterior, ratificada a denúncia pelo Ministério Público, terão ainda competência igual à deste, 
na qualidade de assistente, perante a Justiça comum, nos feitos de que trata esta Lei. 
        Art. 35. A autoridade apreenderá os produtos e os instrumentos utilizados na infração e, se não puderem acompanhar o inquérito, por seu 
volume e natureza, serão entregues ao depositário público local, se houver e, na sua falta, ao que for nomeado pelo Juiz, para ulterior devolução ao 
prejudicado. Se pertencerem ao agente ativo da infração, serão vendidos em hasta pública. 
        Art. 36. O processo das contravenções obedecerá ao rito sumário da Lei n. 1.508 de l9 de dezembro de 1951, no que couber. 
        Art. 37. Não serão transcritos ou averbados no Registro Geral de Imóveis os atos de transmissão "inter-vivos" ou "causa mortis", bem como a 
constituição de ônus reais, sôbre imóveis da zona rural, sem a apresentação de certidão negativa de dívidas referentes a multas previstas nesta Lei 
ou nas leis estaduais supletivas, por decisão transitada em julgado. 
        Art. 37-A.  Não é permitida a conversão de florestas ou outra forma de vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural que 
possui área desmatada, quando for verificado que a referida área encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, segundo a 
vocação e capacidade de suporte do solo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 1o  Entende-se por área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada, aquela não efetivamente utilizada, nos termos do § 3o, do 
art. 6o da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no art. 6o da referida Lei, ressalvadas as áreas de pousio 
na pequena propriedade ou posse rural familiar ou de população tradicional. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 2o  As normas e mecanismos para a comprovação da necessidade de conversão serão estabelecidos em regulamento, considerando, dentre 
outros dados relevantes, o desempenho da propriedade nos últimos três anos, apurado nas declarações anuais do Imposto sobre a Propriedade 
Territorial Rural - ITR. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 3o  A regulamentação de que trata o § 2o estabelecerá procedimentos simplificados: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        I - para a pequena propriedade rural; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - para as demais propriedades que venham atingindo os parâmetros de produtividade da região e que não tenham restrições perante os órgãos 
ambientais. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 4o  Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão da vegetação que abrigue espécie ameaçada de extinção, dependerá da 
adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 5o  Se as medidas necessárias para a conservação da espécie impossibilitarem a adequada exploração econômica da propriedade, observar-
se-á o disposto na alínea "b" do art. 14. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 6o  É proibida, em área com cobertura florestal primária ou secundária em estágio avançado de regeneração, a implantação de projetos de 
assentamento humano ou de colonização para fim de reforma agrária, ressalvados os projetos de assentamento agro-extrativista, respeitadas as 
legislações específicas. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 38. As florestas plantadas ou naturais são declaradas imunes a qualquer tributação e não podem determinar, para efeito tributário, aumento 
do valor das terras em que se encontram. 
        § 1° Não se considerará renda tributável o valor de produtos florestais obtidos em florestas plantadas, por quem as houver formado. 
        § 2º As importâncias empregadas em florestamento e reflorestamento serão deduzidas integralmente do imposto de renda e das taxas 
específicas ligadas ao reflorestamento. (Revogado pela Lei nº 5.106, de 2.9.1966) 
        Art. 39. Ficam isentas do imposto territorial rural as áreas com florestas sob regime de preservação permanente e as áreas com florestas 
plantadas para fins de exploração madeireira. 
        Parágrafo único. Se a floresta for nativa, a isenção não ultrapassará de 50% (cinqüenta por cento) do valor do imposto, que incidir sobre a área 
tributável. (Revogado pela Lei nº 5.868, de 12.12.1972) 
        Art. 40. (Vetado). 
        Art. 41. Os estabelecimentos oficiais de crédito concederão prioridades aos projetos de florestamento, reflorestamento ou aquisição de 
equipamentos mecânicos necessários aos serviços, obedecidas as escalas anteriormente fixadas em lei. 
        Parágrafo único. Ao Conselho Monetário Nacional, dentro de suas atribuições legais, como órgão disciplinador do crédito e das operações 
creditícias em todas suas modalidades e formas, cabe estabelecer as normas para os financiamentos florestais, com juros e prazos compatíveis, 
relacionados com os planos de florestamento e reflorestamento aprovados pelo Conselho Florestal Federal. 
        Art. 42. Dois anos depois da promulgação desta Lei, nenhuma autoridade poderá permitir a adoção de livros escolares de leitura que não 
contenham textos de educação florestal, previamente aprovados pelo Conselho Federal de Educação, ouvido o órgão florestal competente. 
        § 1° As estações de rádio e televisão incluirão, obrigatoriamente, em suas programações, textos e dispositivos de interêsse florestal, aprovados 
pelo órgão competente no limite mínimo de cinco (5) minutos semanais, distribuídos ou não em diferentes dias. 
        § 2° Nos mapas e cartas oficiais serão obrigatoriamente assinalados os Parques e Florestas Públicas. 
        § 3º A União e os Estados promoverão a criação e o desenvolvimento de escolas para o ensino florestal, em seus diferentes níveis. 
        Art. 43. Fica instituída a Semana Florestal, em datas fixadas para as diversas regiões do País, do Decreto Federal. Será a mesma comemorada, 
obrigatoriamente, nas escolas e estabelecimentos públicos ou subvencionados, através de programas objetivos em que se ressalte o valor das 
florestas, face aos seus produtos e utilidades, bem como sobre a forma correta de conduzí-las e perpetuá-las. 
        Parágrafo único. Para a Semana Florestal serão programadas reuniões, conferências, jornadas de reflorestamento e outras solenidades e 
festividades com o objetivo de identificar as florestas como recurso natural renovável, de elevado valor social e econômico. 
        Art. 44. Na região Norte e na parte Norte da região Centro-Oeste enquanto não for estabelecido o decreto de que trata o artigo 15, a exploração 
a corte razo só é permissível desde que permaneça com cobertura arbórea, pelo menos 50% da área de cada propriedade.  
        Parágrafo único. A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento), de cada propriedade, onde  não é permitido 
o corte raso, deverá ser averbada  à margem  da inscrição da matrícula do imóvel no registro de imóveis competente, sendo  vedada a alteração de 
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Art. 44.  O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de floresta nativa, natural, primitiva ou regenerada ou outra forma de vegetação 
nativa em extensão inferior ao estabelecido nos incisos I, II, III e IV do art. 16, ressalvado o disposto nos seus §§ 5o e 6o, deve adotar as seguintes 
alternativas, isoladas ou conjuntamente: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a cada três anos, de no mínimo 1/10 da área total necessária à sua 
complementação, com espécies nativas, de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental estadual competente; (Incluído pela Medida 
Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        II - conduzir a regeneração natural da reserva legal; e (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        III - compensar a reserva legal por outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e 
esteja localizada na mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 1o  Na recomposição de que trata o inciso I, o órgão ambiental estadual competente deve apoiar tecnicamente a pequena propriedade ou 
posse rural familiar. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 2o  A recomposição de que trata o inciso I pode ser realizada mediante o plantio temporário de espécies exóticas como pioneiras, visando a 
restauração do ecossistema original, de acordo com critérios técnicos gerais estabelecidos pelo CONAMA. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-
67, de 2001) 
        § 3o  A regeneração de que trata o inciso II será autorizada, pelo órgão ambiental estadual competente, quando sua viabilidade for comprovada 
por laudo técnico, podendo ser exigido o isolamento da área. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 4o  Na impossibilidade de compensação da reserva legal dentro da mesma micro-bacia hidrográfica, deve o órgão ambiental estadual 
competente aplicar o critério de maior proximidade possível entre a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, 
desde que na mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, o respectivo Plano de Bacia Hidrográfica, e respeitadas as 
demais condicionantes estabelecidas no inciso III. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 5o  A compensação de que trata o inciso III deste artigo, deverá ser submetida à aprovação pelo órgão ambiental estadual competente, e pode 
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ser implementada mediante o arrendamento de área sob regime de servidão florestal ou reserva legal, ou aquisição de cotas de que trata o art. 44-B. 
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 6o  O proprietário rural poderá ser desonerado, pelo período de trinta anos, das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação, ao órgão 
ambiental competente, de área localizada no interior de Parque Nacional ou Estadual, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva Biológica ou 
Estação Ecológica pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no inciso III deste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 
2.166-67, de 2001) 
        § 6o  O proprietário rural poderá ser desonerado das obrigações previstas neste artigo, mediante a doação ao órgão ambiental competente de 
área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público, pendente de regularização fundiária, respeitados os critérios previstos no 
inciso III do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.428, de 2006) 
        Art. 44-A.  O proprietário rural poderá instituir servidão florestal, mediante a qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou 
temporário, a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, localizada fora da reserva legal e da área com vegetação de preservação 
permanente. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 1o  A limitação ao uso da vegetação da área sob regime de servidão florestal deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a Reserva 
Legal. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        § 2o  A servidão florestal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, após anuência do 
órgão ambiental estadual competente, sendo vedada, durante o prazo de sua vigência, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão 
a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites da propriedade. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 44-B.  Fica instituída a Cota de Reserva Florestal - CRF, título representativo de vegetação nativa sob regime de servidão florestal, de 
Reserva Particular do Patrimônio Natural ou reserva legal instituída voluntariamente sobre a vegetação que exceder os percentuais estabelecidos no 
art. 16 deste Código. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Parágrafo único.  A regulamentação deste Código disporá sobre as características, natureza e prazo de validade do título de que trata este 
artigo, assim como os mecanismos que assegurem ao seu adquirente a existência e a conservação da vegetação objeto do título. (Incluído pela 
Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 44-C.  O proprietário ou possuidor que, a partir da vigência da Medida Provisória no 1.736-31, de 14 de dezembro de 1998, suprimiu, total ou 
parcialmente florestas ou demais formas de vegetação nativa, situadas no interior de sua propriedade ou posse, sem as devidas autorizações 
exigidas por Lei, não pode fazer uso dos benefícios previstos no inciso III do art. 44. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.166-67, de 2001) 
        Art. 45. Ficam obrigados ao registro no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA os estabelecimentos 
comerciais responsáveis pela   comercialização de moto-serras, bem como aqueles que adquirirem este equipamento.  (Incluído pela Lei nº 7.803, de 
18.7.1989) 
        § 1º A licença para o porte e uso de moto-serras será renovada a cada 2 (dois) anos perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        § 2º Os fabricantes de moto-serras ficam obrigados, a partir de 180 (cento e oitenta) dias da publicação desta Lei, a imprimir, em local 
visível  deste equipamento, numeração cuja  seqüência será encaminhada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis -  IBAMA e constará das correspondentes notas fiscais. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        § 3º A comercialização ou utilização de moto-serras sem a licença a que se refere este artigo constitui crime contra o meio ambiente, sujeito à 
pena de detenção de 1 (um) a 3 (três) meses e multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos de referência e a apreensão da moto-serra, sem prejuízo 
da responsabilidade pela reparação dos danos causados. (Incluído pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Art. 46. No caso de florestas plantadas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA zelará para que 
seja preservada, em cada município, área destinada à produção de alimentos básicos e pastagens, visando ao abastecimento local. (Incluído pela Lei 
nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Art. 47. O Poder Executivo promoverá, no prazo de 180 dias, a revisão de todos os contratos, convênios, acordos e concessões relacionados 
com a exploração florestal em geral, a fim de ajustá-las às normas adotadas por esta Lei. (Art. 45 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Art. 48. Fica mantido o Conselho Florestal Federal, com sede em Brasília, como órgão consultivo e normativo da política florestal brasileira. (Art. 
46 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Parágrafo único. A composição e atribuições do Conselho Florestal Federal, integrado, no máximo, por 12 (doze) membros, serão estabelecidas 
por decreto do Poder Executivo. 
        Art. 49. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que for julgado necessário à sua execução. (Art. 47 renumerado pela Lei nº 7.803, 
de 18.7.1989) 
        Art. 50. Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a data de sua publicação, revogados o Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 
1934 (Código Florestal) e demais disposições em contrário. (Art. 48 renumerado pela Lei nº 7.803, de 18.7.1989) 
        Brasília, 15 de setembro de 1965; 144º da Independência e 77º da República. 
H. CASTELLO BRANCO 
Hugo Leme 
Octavio Gouveia de Bulhões 
Flávio Lacerda 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.9.1965 
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ANEXO XXI 
LEI Nº 10.780, DE 9 DE MARÇO DE 2001 

 
LEI Nº 10.780, DE 09 DE MARÇO DE 2001. 
(Projeto de lei nº 702/99, do deputado Edson Aparecido - PSDB) 
Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de São Paulo e dá outras providências. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - Ficam obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que explorem, suprimam, utilizem, consumam ou transformem 
produtos ou subprodutos florestais. 
Parágrafo único - A reposição florestal obrigatória deverá ser realizada com espécies adequadas (exóticas e/ou nativas), utilizando técnicas 
silviculturais que garantam o objetivo do empreendimento, a manutenção da biodiversidade, o manejo compatível com o ecossistema e cuja produção 
seja, no mínimo, equivalente à exploração, supressão, utilização, transformação ou consumo. 
Artigo 2º - A reposição florestal será calculada sobre o volume dos produtos e subprodutos florestais explorados, suprimidos, utilizados, transformados 
ou consumidos, em quantidade nunca inferior à necessidade do empreendimento ou da supressão efetuada, de acordo com as características de 
cada caso, a serem estabelecidas, através de portaria, pelo órgão responsável da Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 3º - A reposição florestal poderá ser efetuada mediante as seguintes modalidades: 
I - através de recursos próprios com plantio em novas áreas, em terras próprias ou pertencentes a terceiros, para suprimento das necessidades do 
empreendimento, através de projetos técnicos aprovados pelo órgão responsável da Secretaria do Meio Ambiente. No caso de recuperação de áreas 
de preservação permanente e/ou reserva legal, o plantio deverá ser efetuado em terras próprias; 
II - através de recolhimento de valor/árvore a uma associação de reposição florestal credenciada pelo órgão responsável da Secretaria do Meio 
Ambiente. 
Artigo 4º - As pessoas físicas ou jurídicas que explorem, suprimam, utilizem, consumam, transformem, industrializem ou comercializem produtos ou 
subprodutos florestais ficam obrigadas ao registro e sua renovação anual, no órgão responsável da Secretaria do Meio Ambiente. 
Parágrafo único - Ficam isentas desse registro aquelas que utilizem lenha ou produtos florestais para uso doméstico, trabalhos artesanais e 
apicultura. 
Artigo 5º - As disposições constantes desta lei serão disciplinadas e controladas pela Secretaria do Meio Ambiente. 
Parágrafo único - A fiscalização do cumprimento desta lei será exercida pelo Comando de Policiamento Florestal e de Mananciais da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo, pelo Departamento Estadual de Proteção dos Recursos Naturais e/ou outros órgãos/entidades com funções delegadas pela 
Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 6º - Vetado. 
Parágrafo único - Vetado. 
Artigo 7º - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da sua publicação. 
Artigo 8º - As despesas com a execução da presente lei correrão à conta das dotações próprias do orçamento, suplementadas se necessário. 
Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 09 de março de 2001. 
Geraldo Alckmin 
José Ricardo Alvarenga Trípoli 
Secretário do Meio Ambiente 
João Caramez 
Secretário - Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 09 de março de 2001. 
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ANEXO XXII 
LEI Nº 12.780, DE 30 DE NOVEMBRO 2007 

 
 
LEI Nº 12.780, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2007. 
(Projeto de lei nº 749/2007, da Deputada Rita Passos - PV) 
Institui a Política Estadual de Educação Ambiental. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Artigo 1º - Fica instituída a Política Estadual de Educação Ambiental.  
Artigo 2º - A Política Estadual de Educação Ambiental, criada em conformidade com os princípios e objetivos de Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA) e a Política Estadual do Meio Ambiente. 
Artigo 3º - Entende-se por Educação Ambiental os processos permanentes de aprendizagem e formação individual e coletiva para reflexão e 
construção de valores, saberes, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências, visando à melhoria da qualidade da vida e uma relação 
sustentável da sociedade humana com o ambiente que a integra. 
Artigo 4º - A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da educação, devendo estar presente em âmbito estadual e municipal, 
de forma articulada e continuada, em todos os níveis e modalidades dos processos educativos formal e não-formal. 
Artigo 5º - A Educação Ambiental é um componente essencial e permanente da Política Nacional e Estadual de Meio Ambiente, devendo estar 
presente de forma articulada em todos os níveis e modalidades dos processos de gestão ambiental. 
Artigo 6º - Como parte do processo educativo mais amplo no Estado de São Paulo, todos têm o direito à Educação Ambiental, incumbindo ao Poder 
Público definir e implementar a Educação Ambiental, no âmbito de suas respectivas competências, nos termos dos artigos 205 e 225 da Constituição 
Federal, e dos artigos 191 e 193, da Constituição do Estado de São Paulo. 
§ 1º - vetado: 
1 - vetado; 
2 - vetado; 
3 - vetado; 
4 - vetado; 
5 - vetado; 
6 - vetado. 
§ 2º - vetado: 
1 - vetado; 
2 - vetado. 
Artigo 7º - No âmbito dos demais setores cabe: 
I - às instituições educativas da rede privada promo-ver a educação ambiental de maneira transversal e interdisciplinar integrada aos programas 
educacionais que desenvolvem; 
II - aos meios de comunicação de massa de todos os setores promover, disseminar e democratizar as informações e a formação por meio da 
educomunicação, de maneira ativa e permanente na construção de práticas socioambientais; 
III - às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas promover programas destinados à formação dos trabalhadores e 
empregadores, visando à melhoria e ao controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como as repercussões do processo produtivo no meio 
ambiente; 
IV - ao setor privado inserir a Educação Ambiental permeando o licenciamento, assim como no planejamento e execução de obras, nas atividades, 
nos processos produtivos, nos empreendimentos e exploração de recursos naturais de qualquer espécie, sob o enfoque da sustentabilidade e da 
melhoria da qualidade ambiental e da saúde pública; 
V - às organizações não-governamentais e movimen-tos sociais desenvolver programas, projetos e produtos de Educação Ambiental para estimular a 
formação crítica do cidadão no conhecimento e exercício de seus direitos e deveres constitucionais em relação à questão ambiental, a transparência 
de informações sobre a sustentabilidade socioambiental e ao controle social dos atos dos Setores Público e Privado; 
VI - à sociedade como um todo, exercer o controle social sobre as ações da gestão pública na execução das políticas públicas ambientais e atuação 
individual e coletiva voltadas para a prevenção, a identificação, minimização e solução de problemas socioambientais. 
Artigo 8° - São princípios básicos da Educação Ambiental: 
I - o enfoque humanístico, sistêmico, democrático e participativo; 
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico, político e cultural, sob 
o enfoque da sustentabilidade; 
III - o pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na perspectiva da multidisciplinaridade, interdisciplinaridade e transdisciplinaridade; 
IV - a vinculação entre a ética, a educação, a saúde pública, comunicação, o trabalho e as práticas socioambientais; 
V - a garantia de continuidade, permanência e articulação do processo educativo com todos os indivíduos e grupos sociais; 
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;  
VII - a abordagem articulada das questões socioambientais locais, regionais, nacionais e globais;  
VIII - o respeito e valorização da pluralidade, da diversidade cultural e do conhecimento e práticas tradicionais;  
IX - a promoção da eqüidade social e econômica;  
X - a promoção do exercício permanente do diálogo, da alteridade, da solidariedade, da co-responsabilidade e da cooperação entre todos os setores 
sociais; 
XI - estimular o debate sobre os sistemas de produção e consumo, enfatizando os sustentáveis.   
Artigo 9º - São objetivos fundamentais da Educação Ambiental no Estado de São Paulo: 
I - a construção de uma sociedade ecologicamente res-ponsável, economicamente viável, culturalmente diversa, politicamente atuante e socialmente 
justa; 
II - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos, 
históricos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais, tecnológicos e éticos; 
III - a garantia da democratização e a socialização das informações socioambientais; 
IV - a participação da sociedade na discussão das questões socioambientais fortalecendo o exercício da cidadania e o desenvolvimento de uma 
consciência crítica e ética; 
V - o incentivo à participação comunitária ativa, per-manente e responsável na proteção, preservação e conservação do equilíbrio do meio ambiente, 
entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania; 
VI - o estímulo à cooperação entre as diversas regiões do Estado e do País, em níveis micro e macrorregionais; 
VII - a promoção da regionalização e descentralização de programas, projetos e ações de Educação Ambiental; 
VIII - o incentivo à formação de grupos voltados para as questões socioambientais nas instituições públicas, sociais e privadas; 
IX - o fortalecimento da integração entre ciência e tecnologia, em especial o estímulo à adoção de práticas sustentáveis que minimizem os impactos 
negativos sobre o ambiente; 
X - o fortalecimento da cidadania, autodeterminação dos povos e a solidariedade como fundamentos para o futuro da humanidade; 
XI - o desenvolvimento de programas, projetos e ações de Educação Ambiental integrados ao ecoturismo, mudanças climáticas, ao zoneamento 
ambiental, à gestão dos resíduos sólidos e do saneamento ambiental, ao gerenciamento costeiro, à gestão da qualidade dos recursos hídricos, e uso 
do solo, do ar, ao manejo dos recursos florestais, à administração das unidades de conservação e das áreas especialmente protegidas, ao uso e 
ocupação do solo, à preparação e mobilização de comunidades situadas em áreas de risco tecnológico, risco geológico e risco hidrológico, ao 
desenvolvimento urbano, ao planejamento dos transportes, ao desenvolvimento das atividades agrícolas e das atividades industriais, ao 
desenvolvimento de tecnologias, ao consumo e à defesa do patrimônio natural, histórico e cultural; 
XII - o estímulo à criação, o fortalecimento e a ampliação, promovendo a comunicação e cooperação em nível local, regional, nacional e internacional 
das: 
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a) redes de Educação Ambiental; 
b) núcleos de Educação Ambiental; 
c)coletivos jovens de meio ambiente; 
d) coletivos educadores e outros coletivos organizados; 
e)Comissões de Meio Ambiente e Qualidade de Vida - Comvidas; 
f) fóruns; 
g) colegiados; 
h) câmaras técnicas; 
i) comissões. 
CAPÍTULO II 
DA POLÍTICA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Seção I 
Das Disposições Gerais 
Artigo 10 - A Política Estadual de Educação Ambiental envolve em sua esfera de ação instituições educacionais públicas e privadas dos sistemas de 
ensino, órgãos públicos do Estado e Municípios, organizações não-governamentais, demais instituições como Redes de Educação Ambiental, 
Núcleos de Educação Ambiental, Coletivos Jovens de Meio Ambiente, Coletivos Educadores e outros coletivos organizados, Comvidas, fóruns, 
colegiados, câmaras técnicas e comissões. 
Artigo 11 - As atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental devem ser desenvolvidas em processos formativos, por meio das 
seguintes linhas de atuação inter-relacionadas: 
I - formação de recursos humanos: 
a) no sistema formal de ensino; 
b) no sistema não formal de ensino; 
II - comunicação; 
III - produção e divulgação de material educativo; 
IV - gestão participativa e compartilhada; 
V - desenvolvimento de estudos, pesquisas e experimentações; 
VI - desenvolvimento de programas e projetos, acompanhamento e avaliação.  
Parágrafo único - Nas atividades vinculadas à Política Estadual de Educação Ambiental de São Paulo serão respeitados os princípios e os objetivos 
fixados por esta lei. 
Artigo 12 - Entende-se por Programa Estadual de Educação Ambiental o conjunto de diretrizes definidas pelo poder público, respeitados os princípios 
e objetivos fixados nesta lei, sendo objeto de regulamentação. 
Artigo 13 - A formação de recursos humanos tem por diretrizes: 
I - a incorporação da dimensão socioambiental na formação, especialização e atualização de educadores de todos os níveis e modalidades de ensino; 
II - a incorporação da dimensão socioambiental na formação, especialização e atualização dos profissionais de todas as áreas; 
III - a preparação de profissionais orientados para as atividades de gestão ambiental e de outros campos na área socioambiental; 
IV - o atendimento da demanda dos diversos segmentos da sociedade no que diz respeito à questão socioambiental. 
§ 1º - As atividades acima elencadas serão detalhadas no Programa Estadual de Educação Ambiental. 
§ 2° - As ações de estudos, pesquisas e experimentação voltar-se-ão para: 
1 - o desenvolvimento de tecnologias sociais, instrumentos e metodologias, visando à incorporação da dimensão socioambiental, de forma multi, inter 
e transdisciplinar nos diferentes níveis e modalidades de ensino; 
2 - a construção de conhecimentos e difusão de tecnologias limpas/alternativas; 
3 - o estímulo à participação da sociedade na formulação e execução de pesquisas relacionadas à questão socioambiental; 
4 - a busca de alternativas curriculares e metodológicas de formação na área socioambiental; 
5 - o apoio a iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material educativo e informativo; 
6 - o estímulo e apoio à montagem e integração de redes de banco de dados e imagens, para apoio às ações enumeradas nos itens de 1 a 5. 
Seção II 
Da Educação Ambiental Formal 
Artigo 14 - Entende-se por Educação Ambiental formal no âmbito escolar, aquela desenvolvida no campo curricular das instituições escolares 
públicas, privadas e comunitárias de ensino englobando: 
I - educação básica; 
II - educação superior. 
Artigo 15 - A Educação Ambiental no âmbito escolar deve respeitar e valorizar a história, a cultura e o ambiente para criar identidades, fortalecendo a 
cultura local e reduzindo preconceitos e desigualdades. 
Artigo 16 - A Educação Ambiental a ser desenvolvida em todos os níveis e modalidades de ensino da educação básica caracterizar-se-á como uma 
prática educativa e integrada contínua e permanente aos projetos educacionais desenvolvidos pelas instituições de ensino, incorporada ao Projeto 
Político Pedagógico das Escolas. 
Parágrafo único - A Educação Ambiental não deve ser implantada como disciplina específica no currículo de ensino, devendo ser inserida de forma 
transversal no âmbito curricular. 
Artigo 17 - Nos cursos de formação e especialização técnico-profissional, em todos os níveis de ensino, deve ser incorporada a dimensão 
socioambiental com ênfase na formação ética para o exercício profissional. 
Parágrafo único - As instituições de ensino técnico de todos os níveis deverão desenvolver estudos e tecnologias que minimizem impactos no meio 
ambiente e de saúde do trabalho, utilizando seus espaços como  experimentação e difusão  desses estudos e tecnologias. 
Artigo 18 - A dimensão socioambiental deve permear os currículos dos cursos de formação superior, em todos os níveis e em todas as disciplinas.  
§ 1º - vetado: 
1 - vetado; 
2 - vetado; 
3 - vetado. 
§ 2º - vetado. 
§ 3º - Os professores em atividade, tanto da rede pública quanto da rede privada, devem receber complementação em sua formação de acordo com 
os fundamentos da Política Estadual de Educação Ambiental de São Paulo. 
Artigo 19 - As atividades pedagógicas teórico-práticas devem priorizar questões relativas: 
I - ao meio ambiente local: 
a) ouvida a respectiva comunidade na identificação dos problemas e busca de soluções; 
b) ouvidas as Unidades de Gerenciamento dos Recursos Hídricos; 
II - à realização de ações de sensibilização e conscientização. 
§ 1° - As Instituições de Ensino inseridas: 
1 - em áreas de Gerenciamento de Recursos Hídricos deverão implementar atividades de proteção, defesa e recuperação dos corpos d'água em 
parceria com os Comitês de Bacias; 
2 - em Unidades de Conservação ou em seu entorno deverão incorporar atividades que valorizem a integração, o envolvimento e a participação na 
realidade local. 
§ 2º - Estimular vivências nos meios naturais por meio de visitas monitoradas e estudos de campo para que estas se tornem concretas na formação 
do entendimento de ecossistema e suas inter-relações. 
Artigo 20 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado. 
Parágrafo único - vetado. 
Seção III 
Educação Ambiental Não Formal 
Artigo 21 - Entende-se por Educação Ambiental não formal as ações e práticas educativas voltadas à sensibilização, conscientização, mobilização e 
formação coletiva para proteção e defesa do meio ambiente e melhoria da qualidade da vida. 
Artigo 22 - O Poder Público em nível estadual e municipal incentivará e criará instrumentos que viabilizem: 
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I - a difusão, nos meios de comunicação de massa, em programas e campanhas educativas relacionadas ao meio ambiente e tecnologias 
sustentáveis; 
II - a educomunicação e o desenvolvimento de redes, coletivos e núcleos de Educação Ambiental;  
III - a promoção de ações educativas, por meio da comunicação, utilizando recursos midiáticos e tecnológicos em produções dos próprios educandos 
para informar, mobilizar e difundir a Educação Ambiental; 
IV - a ampla participação da sociedade, das instituições de ensino e pesquisa, organizações não-governamentais e demais instituições na formulação 
e execução de programas e atividades vinculadas à Educação Ambiental não-formal; 
V - o apoio e a participação de empresas públicas e privadas no desenvolvimento de programas de Educação Ambiental em parceria com as 
organizações não-governamentais, coletivos e redes; 
VI - a sensibilização da sociedade para a importância da participação e acompanhamento da gestão ambiental nas Bacias Hidrográficas, Biomas, 
Unidades de Conservação, Territórios e Municípios; 
VII - a valorização e incorporação da cultura e dos saberes das populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, agricultores familiares 
nas práticas de Educação Ambiental; 
VIII - a contribuição na mobilização, sensibilização, e na formação ambiental de agricultores, populações tradicionais, pescadores, artesãos, 
extrativistas, mineradores, produtores primários, industriais e demais setores, movimentos sociais pela terra e pela moradia; 
IX - o desenvolvimento do turismo sustentável; 
X - o apoio à formação e estruturação dos Coletivos Jovens de Meio Ambiente do Estado bem como os demais coletivos que desenvolvem projetos 
na área de Educação Ambiental; 
XI - o desenvolvimento de projetos ambientais sustentáveis, elaborados pelos grupos e comunidades; 
XII - a formação de núcleos de estudos ambientais nas instituições públicas e privadas; 
XIII - o desenvolvimento da Educação Ambiental a partir de processos metodológicos participativos, inclusivos e abrangentes, valorizando a 
pluralidade cultural, os saberes e as especificidades de gênero e etnias; 
XIV - a inserção do componente Educação Ambiental nos programas e projetos financiados por recursos públicos e privados; 
XV - a Educação Ambiental de forma compartilhada e integrada aos Conselhos de Classe, Sistemas de Saúde e demais políticas públicas; 
XVI - a inserção da Educação Ambiental nos programas de extensão rural pública e privada; 
XVII - a formação em Educação Ambiental para os membros das instâncias de controle social, como conselhos de meio ambiente, conselhos de 
unidades de conservação, comitês de bacias e demais espaços de participação pública, a fim de que possam utilizá-la como instrumento de gestão 
pública permanente nessas instâncias; 
XVIII - a adoção de parâmetros e de indicadores de melhoria da qualidade da vida e do meio ambiente nos programas e projetos de Educação 
Ambiental em todos os níveis de atuação. 
Seção IV 
Do Sistema de Referências para Educação Ambiental 
Artigo 23 - vetado. 
Artigo 24 - vetado. 
Artigo 25 - vetado. 
CAPÍTULO III 
DA EXECUÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL  
DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
Seção I 
Da Estruturação, Funcionamento e Atribuições 
Artigo 26 - vetado. 
Artigo 27 - vetado. 
Artigo 28 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado: 
a) vetado; 
b) vetado; 
c) vetado; 
d) vetado; 
e) vetado; 
f) vetado; 
g) vetado; 
h) vetado; 
i) vetado.  
Artigo 29 - vetado: 
I - vetado;  
II - vetado; 
III - vetado;  
IV - vetado;  
V - vetado; 
VI - vetado. 
Seção II 
Dos Recursos Financeiros 
Artigo 30 - vetado. 
Artigo 31 - vetado: 
I - vetado; 
II - vetado; 
III - vetado. 
Parágrafo único - vetado.  
Artigo 32 - vetado. 
Artigo 33 - vetado. 
Artigo 34 - vetado. 
Capítulo IV 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Artigo 35 - vetado. 
Artigo 36 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 30 de novembro de 2007. 
José Serra 
Francisco Graziano Neto 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia 
Maria Helena Guimarães de Castro 
Secretária da Educação 
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 

Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 30 de novembro de 2007. 
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ANEXO XXIII 
DECRETO Nº 55.385, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2010 

 
DECRETO Nº 55.385, DE 1º DE FEVEREIRO DE 2010 

Institui o Programa Estadual de Educação Ambiental e o Projeto Ambiental Estratégico Criança Ecológica, autoriza o Secretário 
do Meio Ambiente a representar o Estado na celebração de convênios com Municípios paulistas, entidades com fins não econômicos, instituições de 
ensino e/ou pesquisa, fundações e empresas localizadas no Estado de São Paulo, e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e considerando os princípios 
e objetivos fixados na Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental no Estado de São Paulo, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica instituído o Programa Estadual de Educação Ambiental, para atender os objetivos da Lei nº 12.780, de 30 de 

novembro de 2007, que institui a Política Estadual de Educação Ambiental no Estado de São Paulo. 
Artigo 2º - Fica instituído, no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental, o Projeto Ambiental Estratégico Criança 

Ecológica, para: 
I - informar, sensibilizar e conscientizar as crianças acerca dos conceitos básicos da agenda ambiental, provocando mudanças 

de comportamento, de valores, de práticas e de atitudes individuais e coletivas, para difundir e consolidar as idéias de qualidade ambiental; 
II - apoiar e articular as ações de Educação Ambiental no Estado de São Paulo voltadas às  crianças de 8 a 10 anos, do ensino 

público e privado, realizadas por Municípios paulistas, entidades com fins não econômicos, fundações, universidades, instituições de ensino e/ou 
pesquisa e empresas localizadas no Estado de São Paulo. 

Parágrafo único - O projeto a que alude o "caput" deste artigo: 
1. abordará os temas da natureza e sua problemática, divididos em cinco agendas básicas: Água, Flora, Fauna, Poluição e 

Aquecimento Global e Alerta para o Futuro; 
2. será desenvolvido nas Unidades de Conservação do Estado (UCs) e nas entidades e órgãos vinculados à Secretaria do 

Meio Ambiente, a critério do Titular da Pasta. 
Artigo 3º - A implantação do Programa Estadual de Educação Ambiental, a par do Projeto Ambiental Estratégico Criança 

Ecológica, será efetivada por meio de projetos específicos instituídos pela Secretaria do Meio Ambiente. 
Artigo 4º - A coordenação geral do Programa Estadual de Educação Ambiental e seus respectivos projetos será realizada pela 

Secretaria do Meio Ambiente, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental. 
Artigo 5º - A Secretaria do Meio Ambiente incluirá anualmente em sua proposta orçamentária os recursos necessários às ações 

de responsabilidade do Estado no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental e seus respectivos projetos. 
Artigo 6º - Fica o Secretário do Meio Ambiente autorizado a: 
I - celebrar convênios com Municípios paulistas, entidades com fins não econômicos, instituições de ensino e/ou pesquisa, 

fundações e empresas localizadas no Estado de São Paulo para a execução de atividades previstas nos projetos específicos atrelados ao Programa 
Estadual de Educação Ambiental; 

II - deferir, observado o disposto na Lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, pedido de doação de equipamentos e 
materiais, nos termos previstos nos respectivos instrumentos de convênio, para a consecução dos projetos específicos atrelados ao Programa 
Estadual de Educação Ambiental. 

§ 1º - A instrução dos processos referentes a cada convênio obedecerá ao disposto no Decreto nº 40.722, de 20 de março de 
1996, incluindo, necessariamente, a manifestação da Consultoria Jurídica que atende à Pasta. 

§ 2º - Os instrumentos de convênio deverão obedecer aos modelos-padrão dos Anexos I a III deste decreto, acompanhados de 
Plano de Trabalho, em consonância com o estabelecido nos objetivos de cada projeto específico. 

§ 3º - O disposto no inciso II deste decreto não se aplica a convênios celebrados com empresas. 
Artigo 7º - O Secretário do Meio Ambiente poderá definir ações e medidas complementares para a consecução dos objetivos 

dos projetos específicos atrelados ao Programa Estadual de Educação Ambiental. 
Artigo 8º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de fevereiro de 2010 
JOSÉ SERRA 

ANEXO I 
a que se refere o artigo 6º, § 2º, do 

Decreto nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010 
CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, E O 

MUNICÍPIO DE             , OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO              , NO ÂMBITO 
DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, doravante designada simplesmente 
SMA, autorizada pelo Decreto nº            , de     de             de     , com endereço na          , neste ato representada por seu Titular                , portador 
da Cédula de Identidade R.G.             e inscrito no CPF/MF sob o nº            , e o MUNICÍPIO de                , doravante designado simplesmente 
MUNICÍPIO, com sede na                  , Estado de São Paulo, cadastrado no CNPJ sob nº                     , neste ato representado por seu Prefeito                                       
, portador da Cédula de Identidade R.G.                e inscrito no CPF/MF sob o nº                 , devidamente autorizado pela Lei n°           , de     de             
de         , resolvem celebrar o presente convênio, mediante as condições e cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do objeto 
Constitui objeto do presente convênio a conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento, no Município de         

, do Projeto        , no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental, instituído pelo Decreto n°            , de     de               de 2010, nos termos 
do Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente convênio como Anexo I. 

Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" desta cláusula poderá ser modificado mediante consenso dos 
partícipes e autorização do Secretário do Meio Ambiente, vedada a alteração do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Atribuições dos Partícipes 
Para execução do presente convênio, os partícipes terão as seguintes atribuições: 
I - compete à SMA: 
a) designar servidores para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho constante do Anexo I deste convênio, 

bem como custear, quando for o caso, suas despesas com deslocamentos, hospedagem e alimentação, observada a legislação pertinente; 
b) coordenar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, avaliando e divulgando seus resultados; 
c) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, recursos para o atendimento das despesas decorrentes 

deste convênio; 
d) garantir a todas as ações que vierem a ser desenvolvidas em função do Plano de Trabalho apoio técnico, treinamento e 

reciclagem periódicos; 
e) fiscalizar e supervisionar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, inclusive quanto à qualidade; 
f) designar um representante para acompanhar a execução deste convênio; 
g) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo, apoio 

logístico e bens móveis, dentre os quais equipamentos e materiais, admitida a doação destes quando autorizada pelo Titular da SMA, nos termos 
previstos no Plano de Trabalho e observada a legislação pertinente; 

II - compete ao MUNICÍPIO: 
a) executar as atividades a seu encargo previstas no Plano de Trabalho; 
b) designar servidores para a execução das atividades decorrentes do Plano de Trabalho, observadas as disposições legais e 

regulamentares pertinentes, respondendo por quaisquer encargos, especialmente os trabalhistas e previdenciários; 
c) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo no Plano de 

Trabalho, apoio logístico, serviços e bens móveis, dentre eles equipamentos e materiais, e, quando for o caso, doá-los; 
d) treinar os servidores conjuntamente com a SMA, em conformidade com o Plano de Trabalho; 
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e) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, recursos necessários para o atendimento das despesas 
decorrentes deste convênio; 

f) permitir à SMA a execução de atividades e serviços, previstos no Plano de Trabalho, em seu território; 
g) designar um representante para acompanhar a execução deste convênio. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Execução 
O convênio será executado em estrita obediência ao Plano de Trabalho constante do Anexo I. 
CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 
O presente convênio não importará na transferência de recursos financeiros entre os partícipes ou entre estes e terceiros, 

correndo as despesas à conta das dotações já consignadas nas respectivas leis orçamentárias. 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Coordenação 
Os partícipes indicarão, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da assinatura deste instrumento, os respectivos responsáveis 

pela execução do presente convênio, aos quais caberá: 
I - coordenar os trabalhos no âmbito de suas competências; 
II - apresentar relatórios sobre as atividades decorrentes deste convênio às autoridades que os indicarem para responder por 

sua execução. 
CLÁUSULA SEXTA 
Dos Recursos Humanos 
Os recursos humanos utilizados pelos partícipes na execução das atividades decorrentes deste instrumento não terão 

vinculação em relação ao outro partícipe, ficando a cargo exclusivo de cada qual a integral responsabilidade no que se refere a todos os direitos, 
mormente as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária, descabendo solidariedade entre ambos. 

CLAÚSULA SÉTIMA 
Da Comunicação entre os Partícipes 
Qualquer comunicação entre a SMA e o MUNICÍPIO, na vigência deste convênio, deverá ser efetuada por escrito e 

encaminhada aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento. 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Vigência 
O presente convênio vigorará pelo prazo de        (                        ) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado mediante prévia justificativa e autorização do Secretário do Meio Ambiente, lavrando-se termo aditivo, observado o limite de 5 (cinco) 
anos. 

CLÁUSULA NONA 
Da Ação Promocional 
Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do presente convênio deverá ser, obrigatoriamente, consignada a 

participação do Estado de São Paulo, pela SMA, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1o do artigo 37 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Dos Direitos Autorais 
A SMA, respeitada a legislação em vigor, é a proprietária exclusiva de todos os produtos, dados e informações elaborados, 

coletados ou usados no âmbito do Projeto           , tais como relatórios, programas de computador, levantamentos, croquis, fitas, vídeos, disquetes, 
fotos (incluindo negativos e diapositivos), planos estatísticos e demais documentos atinentes à execução deste convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Da Denúncia e da Rescisão 
O presente convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, por desinteresse unilateral ou consensual, 

mediante notificação por escrito, com prazo de antecedência mínimo de 60 (sessenta) dias, e será rescindido no caso de infração legal ou 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Foro 
Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões oriundas ou relativas à 

execução ou interpretação do presente ajuste, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado 
que seja. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 

São Paulo,     de                   de 20   . 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
Testemunhas: 
1.__________________________ 2._______________________ 
Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 

ANEXO II 
a que se refere o artigo 6º, § 2º, do 

Decreto nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010 
CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, E 

(ENTIDADES COM FINS NÃO ECONÔMICOS, FUNDAÇÕES, UNIVERSIDADES, INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E/OU ENSINO), VISANDO À 
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO                      , NO ÂMBITO DO PROGRAMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, doravante designada simplesmente 
SMA, autorizada pelo Decreto nº            , de    de             de     , com endereço na      , neste ato representado por seu Titular                           , 
portador da Cédula de Identidade R.G.              e inscrito no CPF/MF sob o nº              , e o(a)                , doravante designado(a) simplesmente 
CONVENENTE, com sede na                , Município de             , Estado de São Paulo, cadastrado(a) no CNPJ sob nº                , neste ato 
representado (a) na forma de seu ato constitutivo por                                 , portador da Cédula de Identidade R.G.                e inscrito no CPF/MF sob 
o nº                    , residente e domiciliado na             , resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, mediante as condições e cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
Constitui objeto do presente convênio a conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento, no Município de          

, do Projeto             , no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental, instituído pelo Decreto n°            , de   de                 de 2010, nos 
termos do Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente convênio como Anexo I. 

Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" poderá ser modificado mediante consenso dos partícipes e 
autorização do Secretário do Meio Ambiente, vedada a alteração do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Atribuições dos Partícipes 
Para execução do presente convênio, os partícipes terão as seguintes atribuições: 
I - compete à SMA: 
a) designar servidores para a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho constante do Anexo I deste convênio, 

bem como custear, quando for o caso, suas despesas com deslocamentos, hospedagem e alimentação, observada a legislação pertinente; 
b) coordenar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, avaliando e divulgando seus resultados; 
c) prever, nas propostas orçamentárias dos exercícios subsequentes, recursos para o atendimento das despesas decorrentes 

deste convênio; 
d) garantir, a todas as ações que vierem a ser desenvolvidas em função do Plano de Trabalho, apoio técnico, treinamento e 

reciclagem periódicos; 
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e) fiscalizar e supervisionar a execução das atividades previstas no Plano de Trabalho, inclusive quanto à qualidade; 
f) designar um representante para acompanhar a execução deste convênio; 
g) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo, apoio 

logístico e bens móveis, dentre os quais equipamentos e materiais, admitida a doação destes quando autorizada pelo Titular da SMA, nos termos 
previstos no Plano de Trabalho observada a legislação pertinente; 

II - compete ao CONVENENTE: 
a) executar as atividades a seu encargo previstas no Plano de Trabalho; 
b) designar pessoal para a execução das atividades decorrentes do Plano de Trabalho, observadas as disposições legais e 

regulamentares pertinentes, respondendo por quaisquer encargos, especialmente os trabalhistas e previdenciários; 
c) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo no Plano de 

Trabalho, apoio logístico, serviços e bens móveis, dentre eles equipamentos e materiais, e, quando for o caso, doá-los. 
d) designar um representante para acompanhar a execução deste convênio. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Execução 
O convênio será executado em estrita obediência ao Plano de Trabalho constante do Anexo I. 
CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 
As atividades serão realizadas com recursos próprios dos partícipes, não havendo repasse de recursos financeiros. 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Coordenação 
Os partícipes indicarão, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da assinatura deste instrumento, os respectivos responsáveis 

pela execução do presente convênio, aos quais caberá: 
I - coordenar os trabalhos no âmbito de suas competências; 
II - apresentar relatórios sobre as atividades decorrentes deste convênio às autoridades/pessoas que os indicarem para 

responder por sua execução. 
CLÁUSULA SEXTA 
Dos Recursos Humanos 
Os recursos humanos utilizados pelos partícipes na execução das atividades decorrentes deste instrumento não terão 

vinculação em relação ao outro partícipe, ficando a cargo exclusivo de cada qual a integral responsabilidade no que se refere a todos os direitos, 
mormente as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária, descabendo solidariedade entre ambos. 

CLAÚSULA SÉTIMA 
Da Comunicação entre os Partícipes 
Qualquer comunicação entre a SMA e o CONVENENTE, na vigência deste convênio, deverá ser efetuada por escrito e 

encaminhada aos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento. 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Vigência 
O presente convênio vigorará pelo prazo de       (                   ) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser 

prorrogado mediante prévia justificativa e autorização do Secretário do Meio Ambiente, lavrando-se termo aditivo, observado o limite de 5 (cinco) 
anos. 

CLÁUSULA NONA 
Da Ação Promocional 
Em qualquer ação promocional, relacionada com o objeto do presente convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a 

participação do Estado de São Paulo, pela SMA, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1o do artigo 37 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Dos Direitos Autorais 
A SMA, respeitada a legislação em vigor, é a proprietária exclusiva de todos os produtos, dados e informações elaborados, 

coletados ou usados no âmbito do Projeto               , tais como relatórios, programas de computador, levantamentos, croquis, fitas, vídeos, disquetes, 
fotos (incluindo negativos e diapositivos), planos estatísticos e demais documentos atinentes à execução deste convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Da Denúncia e da Rescisão 
O presente convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, por desinteresse unilateral ou consensual, 

mediante notificação por escrito, com prazo de antecedência mínimo de 60 (sessenta) dias, e será rescindido no caso de infração legal ou 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Do Foro 
Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas ou 

relativas à execução ou interpretação do presente ajuste, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 

São Paulo,     de                   de 20   . 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
Testemunhas: 
1.__________________________ 2._______________________ 
Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 

ANEXO III 
a que se refere o artigo 6º, § 2º, do 

Decreto nº 55.385, de 1º de fevereiro de 2010 
CONVÊNIO QUE CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, E                  

, OBJETIVANDO A COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL DESTINADA À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO              , NO ÂMBITO DO PROGRAMA 
ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, doravante designada simplesmente 
SMA, autorizada pelo Decreto nº            , de        de              de     , com endereço na, neste ato representado por seu Titular                                     , 
portador da Cédula de Identidade R.G.                   e inscrito no CPF/MF sob o nº              , e                   , doravante designado(a) simplesmente 
CONVENENTE, pessoa jurídica de direito privado, com sede na                  , Município de            , Estado de São Paulo, cadastrada no CNPJ/MF sob 
o nº               , neste ato representada por                 , portador da Cédula de Identidade R.G.                              e inscrito no CPF/MF sob o nº                   
, residente e domiciliado na                 , resolvem celebrar o presente CONVÊNIO, mediante as condições e cláusulas a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Do Objeto 
Constitui objeto do presente convênio a conjugação de esforços entre os partícipes para o desenvolvimento, no Município de            

, do Projeto             , no âmbito do Programa Estadual de Educação Ambiental, instituído pelo Decreto n°            , de      de                  de 2010, nos 
termos do Plano de Trabalho que faz parte integrante do presente convênio como Anexo I. 

Parágrafo único - O Plano de Trabalho referido no "caput" poderá ser modificado mediante consenso dos partícipes e 
autorização do Secretário do Meio Ambiente, vedada a alteração do objeto. 

CLÁUSULA SEGUNDA 
Das Atribuições dos Partícipes 
Para execução do presente convênio, os partícipes terão as seguintes atribuições: 
I - compete à SMA: 
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a) disponibilizar área, quando o Plano de Trabalho assim o exigir, para a realização de atividades voltadas à execução do 
objeto do presente convênio; 

b) fornecer orientação técnica para a execução dos trabalhos a serem realizados no âmbito do Programa; 
c) formular, por meio da Coordenadoria de Educação Ambiental, diretrizes para o desenvolvimento das atividades voltadas à 

Educação Ambiental; 
d) supervisionar as atividades decorrentes deste convênio; 
e) autorizar obras e reformas a serem realizadas na área especificada nesta cláusula, se for o caso; 
f) envidar seus melhores esforços para implementação e desenvolvimento do Projeto, em apoio às iniciativas desenvolvidas 

pelo(a) CONVENENTE; 
g) Acompanhar e avaliar os resultados das atividades pedagógicas desenvolvidas; 
h) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo no Plano de 

Trabalho, apoio logístico e bens móveis, dentre eles equipamentos e materiais; 
II - compete ao CONVENENTE: 
a) executar as atividades previstas no Projeto              , de acordo com as orientações previstas no Plano de Trabalho; 
b) designar profissionais devidamente capacitados para a execução do Plano de Trabalho; 
c) seguir as recomendações da SMA para o desenvolvimento das atividades decorrentes deste convênio; 
d) disponibilizar, para a consecução dos objetivos do Projeto e execução das ações previstas como seu encargo no Plano de 

Trabalho, apoio logístico, serviços e bens móveis, dentre eles equipamentos e materiais, e, quando for o caso, doá-los. 
CLÁUSULA TERCEIRA 
Da Execução 
O convênio será executado em estrita obediência ao Plano de Trabalho constante do Anexo I. 
CLÁUSULA QUARTA 
Dos Recursos Financeiros 
As atividades serão realizadas com recursos próprios dos partícipes, não havendo repasse de recursos financeiros. 
CLÁUSULA QUINTA 
Da Coordenação 
Os partícipes indicarão, no prazo de até 15 (quinze) dias contado da assinatura deste instrumento, os respectivos responsáveis 

pela execução do presente convênio, aos quais caberá: 
I - coordenar os trabalhos no âmbito de suas competências; 
II - apresentar relatórios sobre as atividades decorrentes deste convênio às autoridades/pessoas que os indicarem para 

responder por sua execução. 
CLÁUSULA SEXTA 
Dos Recursos Humanos 
Os recursos humanos utilizados pelos partícipes na execução das atividades decorrentes deste instrumento não terão 

vinculação em relação ao outro partícipe, ficando a cargo exclusivo de cada qual a integral responsabilidade no que se refere a todos os direitos, 
mormente as obrigações de natureza fiscal, trabalhista, tributária e previdenciária, descabendo solidariedade entre ambos. 

CLAÚSULA SÉTIMA 
Da Comunicação Entre os Partícipes 
Qualquer comunicação entre a SMA e o CONVENENTE, na vigência deste convênio, deverá ser efetuada por escrito e 

encaminhada aos endereços comerciais constantes do preâmbulo deste instrumento. 
CLÁUSULA OITAVA 
Da Vigência 
O presente convênio vigorará pelo prazo de          (                      ) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado mediante prévia justificativa e autorização do Secretário do Meio Ambiente, lavrando-se termo aditivo, observado o limite de 5 (cinco) 
anos. 

CLÁUSULA NONA 
Da Ação Promocional 
Em qualquer ação promocional, relacionada com o objeto do presente convênio, deverá ser, obrigatoriamente, consignada a 

participação do Estado de São Paulo, pela SMA, ficando vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1o do artigo 37 da Constituição Federal. 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Dos Direitos Autorais 
A SMA, respeitada a legislação em vigor, é a proprietária exclusiva de todos os produtos, dados e informações elaborados, 

coletados ou usados no âmbito do Projeto                  , tais como relatórios, programas de computador, levantamentos, croquis, fitas, vídeos, 
disquetes, fotos (incluindo negativos e diapositivos), planos estatísticos e demais documentos atinentes à execução deste convênio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dos Bens e Direitos Remanescentes 
Fica assegurado à SMA o direito de propriedade dos bens adquiridos pelo CONVENENTE para utilização no Projeto                   

. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
Da Denúncia e da Rescisão 
O presente convênio poderá ser denunciado pelos partícipes a qualquer tempo, por desinteresse unilateral ou consensual, 

mediante notificação por escrito, com prazo de antecedência mínimo de 60 (sessenta) dias, e será rescindido no caso de infração legal ou 
descumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
Do Foro 
Fica eleito o foro da comarca da Capital do Estado de São Paulo para dirimir quaisquer dúvidas ou questões oriundas ou 

relativas à execução ou interpretação do presente ajuste, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

E, por estarem de acordo, assinam o presente em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que 
também o subscrevem. 

São Paulo,     de                   de 20   . 
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE 
Testemunhas: 
1.__________________________ 2._______________________ 
Nome: Nome: 
R.G.: R.G.: 
CPF: CPF: 
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ANEXO XXIV 
LEI Nº 13.507, DE 23 DE ABRIL DE 2009 

 
LEI Nº 13.507, DE 23 DE ABRIL DE 2009. 
Dispõe sobre o Conselho Estadual da Meio Ambiente - CONSEMA, e dá providências correlatas. 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
Artigo 1º - O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, criado pelo Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983, na condição de órgão 
consultivo, normativo e recursal, que integra o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, passa a reger-se nos termos desta lei.  
Artigo 2º - São atribuições do CONSEMA: 
I - estabelecer normas relativas à avaliação, ao controle, à manutenção, à recuperação e à melhoria da qualidade ambiental; 
II - opinar sobre a prevenção da poluição e de outras formas de degradação ambiental, sem prejuízo das competências atribuídas aos demais órgãos 
integrantes do SEAQUA; 
III - emitir pronunciamento prévio a respeito da Política Estadual do Meio Ambiente e acompanhar sua execução;  
IV - avaliar as políticas públicas com relevante impacto ambiental e propor mecanismos de mitigação e recuperação do meio ambiente; 
V - manifestar-se sobre a Avaliação Ambiental Estratégica das políticas, planos e programas ambientais; 
VI - apreciar Estudos de Impacto Ambiental - EIA e seus respectivos Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, por solicitação do 
Secretário do Meio Ambiente ou por decisão do Plenário, mediante requerimento de um quarto de seus membros; 
VII - manifestar-se sobre a instituição de espaços especialmente protegidos e zoneamentos ecológico-econômicos, bem como sobre a instituição de 
planos de manejo das unidades de conservação; 
VIII - incentivar a criação e o funcionamento institucional dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente;  
IX - decidir, em instância administrativa, os recursos que lhe forem submetidos para apreciação, na forma estabelecida em regulamento; 
X - solicitar informações aos órgãos e às entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado, da União e dos Municípios, cujas 
atividades estejam relacionadas com a proteção da qualidade ambiental, o disciplinamento e o controle do uso dos recursos ambientais, assim como 
aos responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle de fiscalização de atividades capazes de provocar degradação ambiental;  
XI - apreciar o Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, emitindo manifestação conclusiva, em conformidade com o disposto 
no § 2º do artigo 16 da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997; 
XII - conduzir audiências públicas para debates de processos de licenciamento ambiental sujeitos a EIA/RIMA, de criação de unidades de 
conservação, ou de qualquer outra questão de interesse ambiental, nas hipóteses previstas no § 5º do artigo 19 da Lei nº 9.509 de 20 de março de 
1997; 
XIII - criar ou extinguir Comissões Temáticas e Câmaras Regionais, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente; 
XIV - aprovar e alterar seu regimento interno. 
Artigo 3º - O CONSEMA terá a seguinte estrutura: 
I - Presidência; 
II - Secretaria Executiva; 
III - Plenário; 
IV - Comissões Temáticas; 
V - Câmaras Regionais. 
Parágrafo único - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente prover suporte administrativo, financeiro e operacional ao Conselho, como unidade 
integrante do Gabinete do Secretário. 
Artigo 4º - O CONSEMA será presidido pelo Secretário do Meio Ambiente ou por seu substituto legal.  
Parágrafo único - O Secretário Executivo do Conselho substituirá o Presidente em suas ausências e impedimentos.  
Artigo 5º - A Secretaria Executiva atuará como unidade de apoio, encarregada de desempenhar atividades administrativas e propiciar os meios 
necessários para o adequado funcionamento do CONSEMA, dando o encaminhamento adequado às suas deliberações e recomendações.  
Parágrafo único - O Secretário Executivo do Conselho, ou seu substituto eventual, será designado pelo Secretário do Meio Ambiente.  
Artigo 6º - O Plenário é o órgão superior de deliberação do CONSEMA e será constituído na forma do artigo 7º desta lei.  
Parágrafo único - As decisões do CONSEMA serão formalizadas por meio de deliberações, publicadas no Diário Oficial do Estado.  
Artigo 7º - O Plenário do CONSEMA terá composição paritária entre órgãos e entidades governamentais e não governamentais do Estado e será 
integrado, na forma estabelecida em regulamento, por 36 (trinta e seis) membros e seus respectivos suplentes, na seguinte conformidade: 
I - O Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá; 
II - 17 (dezessete) representantes de órgãos e entidades governamentais; 
III - 18 (dezoito) representantes de entidades não governamentais, sendo seis eleitos por entidades ambientalistas.  
Parágrafo único - Somente poderão eleger representantes as entidades ambientalistas constituídas há pelo menos 1 (um) ano, nos termos da lei civil, 
desde que comprovem atuação efetiva na defesa ou preservação do meio ambiente, com regular cadastro junto à Secretaria do Meio Ambiente.  
Artigo 8º - O Governador do Estado nomeará os membros titulares e suplentes do CONSEMA, indicados pelos dirigentes das entidades e dos órgãos 
representados. 
Artigo 9º - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por igual período. 
Artigo 10 - A função dos conselheiros do CONSEMA não será remunerada, sendo considerada serviço de natureza relevante. 
Artigo 11 - Aos membros do Plenário, representantes de entidades ambientalistas sediadas no interior do Estado, fica assegurado o custeio de 
despesas de deslocamento para o comparecimento às reuniões ordinárias constantes do calendário ou de convocação extraordinária, na forma que 
dispuser seu regimento interno. 
Parágrafo único - As despesas mencionadas no "caput" deste artigo serão custeadas com recursos próprios da Secretaria do Meio Ambiente.  
Artigo 12 - Cabe às Comissões Temáticas analisar e propor ao Plenário normas e medidas destinadas à gestão da qualidade do meio ambiente. 
Parágrafo único - As Comissões Temáticas terão sua composição, suas atribuições e funcionamento definidos no ato de sua criação, na forma a ser 
disciplinada pelo regimento interno do CONSEMA. 
Artigo 13 - As Câmaras Regionais constituem órgãos colegiados consultivos encarregados da discussão e da elaboração de normas e de políticas 
ambientais de suas respectivas áreas territoriais de competência, a serem apreciadas pelas Comissões Temáticas ou pelo Plenário.  
Parágrafo único - As Câmaras Regionais serão instaladas em regiões do Estado que compreendem uma ou mais Unidades de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos - UGRHI.  
Artigo 14 - O regimento interno do CONSEMA disporá sobre a organização, o funcionamento, as atribuições e outras matérias de interesse do 
Plenário, das Comissões Temáticas e das Câmaras Regionais. 
Artigo 15 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.  
Artigo 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, aos 23 de abril de 2009. 
José Serra 
Francisco Graziano Neto  
Secretário do Meio Ambiente 
Dilma Seli Pena 
Secretária de Saneamento e Energia  
Aloysio Nunes Ferreira Filho 
Secretário-Chefe da Casa Civil 
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 23 de abril de 2009. 
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ANEXO XXV 
DECRETO Nº 55.087, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 

 
DECRETO Nº 55.087, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2009 

Regulamenta dispositivos da Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, que dispõe sobre o Conselho Estadual do Meio Ambiente - 
CONSEMA, e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
Artigo 1º - Este decreto regulamenta dispositivos da Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, que dispõe sobre o Conselho 

Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA. 
Artigo 2º - São atribuições do CONSEMA: 
I - estabelecer normas relativas à avaliação, ao controle, à manutenção, à recuperação e à melhoria da qualidade ambiental; 
II - opinar sobre a prevenção da poluição e de outras formas de degradação ambiental, sem prejuízo das competências 

atribuídas aos demais órgãos integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 

III - emitir pronunciamento prévio a respeito da Política Estadual do Meio Ambiente e acompanhar sua execução; 
IV - avaliar as políticas públicas com relevante impacto ambiental e propor mecanismos de mitigação e recuperação do meio 

ambiente; 
V - manifestar-se sobre a Avaliação Ambiental Estratégica das políticas, planos e programas ambientais; 
VI - apreciar Estudos de Impacto Ambiental - EIA e seus respectivos Relatórios de Impacto sobre o Meio Ambiente - RIMA, por 

solicitação do Secretário do Meio Ambiente ou por decisão do Plenário, mediante requerimento de um quarto de seus membros; 
VII - manifestar-se previamente sobre a instituição de espaços especialmente protegidos e zoneamentos ecológico-

econômicos, bem como sobre a instituição de planos de manejo das unidades de conservação; 
VIII - incentivar a criação e o funcionamento institucional dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente; 
IX - decidir, em instância administrativa, os recursos a respeito de matérias que lhe forem submetidos para apreciação; 
X - solicitar informações aos órgãos e às entidades da administração direta, indireta e fundacional do Estado, da União e dos 

Municípios, cujas atividades estejam relacionadas com a proteção da qualidade ambiental, o disciplinamento e o controle do uso dos recursos 
ambientais, assim como aos responsáveis pela execução de programas e projetos e pelo controle de fiscalização de atividades capazes de provocar 
degradação ambiental; 

XI - apreciar o Relatório Anual da Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo, emitindo manifestação conclusiva, em 
conformidade com o disposto no § 2º do artigo 16 da Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997; 

XII - conduzir audiências públicas para debates de processos de licenciamento ambiental sujeitos a EIA/RIMA, de criação de 
unidades de conservação, ou de qualquer outra questão de interesse ambiental, nas hipóteses previstas no § 5º do artigo 19 da Lei nº 9.509 de 20 de 
março de 1997; 

XIII - criar ou extinguir Comissões Temáticas e Câmaras Regionais, mediante proposta do Secretário do Meio Ambiente; 
XIV- aprovar e alterar seu regimento interno. 
§ 1º - Poderão ter a iniciativa para a proposição, ao Plenário do CONSEMA, das normas elencadas no inciso I deste artigo: 
1. os participantes do plenário do CONSEMA, mediante requerimento de um quarto de seus membros; 
2. seu Presidente. 
§ 2º - Os órgãos e entidades vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente poderão propor a edição de normas pelo CONSEMA 

mediante representação a seu Secretário-Executivo, que submeterá o tema à apreciação de seu Presidente. 
§ 3º - O CONSEMA poderá manifestar-se a respeito de normas técnicas expedidas pelos órgãos e entidades estaduais do 

SEAQUA. 
§ 4º - Na hipótese do inciso VI deste artigo, o CONSEMA poderá estabelecer critérios específicos para a apreciação do 

EIA/RIMA, manifestando-se a respeito das condicionantes do licenciamento, bem como das medidas mitigadoras e compensatórias pertinentes ao 
caso concreto. 

Artigo 3º - Nos procedimentos referentes a auto de infração por desrespeito à legislação ambiental, caberá recurso especial ao 
CONSEMA nas seguintes hipóteses: 

I - decisões proferidas em grau de recurso pelas autoridades ou órgãos do SEAQUA relativas a penalidades de multa de valor 
superior a 7.500 (sete mil e quinhentas) UFESP's; 

II - aplicação da pena de interdição. 
§ 1º - O recurso especial será interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados da data da publicação ou notificação da decisão, 

e será dirigido à autoridade ou órgão prolator da decisão que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhará o recurso devidamente 
instruído ao CONSEMA. 

§ 2º - O recurso especial deverá ser formulado por petição fundamentada e não será conhecido se interposto fora do prazo. 
§ 3º - O recurso especial não terá efeito suspensivo, salvo quanto à penalidade de multa.  
§ 4º - Não caberá recurso das decisões proferidas pelo CONSEMA em grau de recurso especial. 
Artigo 4º - O CONSEMA terá a seguinte estrutura: 
I - Presidência; 
II - Secretaria Executiva; 
III - Plenário; 
IV - Comissões Temáticas; 
V - Câmaras Regionais. 
Artigo 5º - O CONSEMA será presidido pelo Secretário do Meio Ambiente, que terá como suplente o Secretário-Adjunto da 

Pasta. 
Parágrafo único - O Secretário-Executivo do CONSEMA substituirá o Presidente e seu suplente em suas ausências e 

impedimentos. 
Artigo 6º - O Presidente do CONSEMA terá as seguintes competências, além daquelas que decorrem de suas funções ou 

prerrogativas: 
I - representar o CONSEMA; 
II - dar posse e exercício aos conselheiros; 
III - presidir as reuniões do Plenário; 
IV - votar como conselheiro e exercer o voto de qualidade; 
V - resolver as questões de ordem nas reuniões do Plenário; 
VI - determinar a execução das deliberações do Plenário, por meio do Secretário-Executivo; 
VII - convocar ou convidar pessoas ou representantes de entidades para participar das reuniões plenárias do CONSEMA, sem 

direito a voto; 
VIII - tomar medidas de caráter urgente submetendo-as, na reunião imediata, à homologação do Plenário; 
IX - submeter EIA's/RIMA's à apreciação do Plenário, nos termos do inciso VI do artigo 2º da Lei nº 13.507, de 23 de abril de 

2009, e nos termos deste decreto. 
Parágrafo único - O Presidente do CONSEMA poderá delegar as competências previstas neste artigo. 
Artigo 7º - A Secretaria Executiva atuará como unidade de apoio, encarregada de desempenhar atividades administrativas e 

propiciar os meios necessários para o adequado funcionamento do CONSEMA, dando o encaminhamento adequado às suas deliberações e 
recomendações. 

§ 1º - São atribuições da Secretaria Executiva do CONSEMA: 
1. agendar e preparar as reuniões do Plenário e das Comissões Temáticas, assim como as audiências públicas previstas no 

inciso XII do artigo 2º deste decreto; 
2. preparar a instrução de processos e expedientes que tramitem pelo conselho; 
3. acompanhar e manter atualizado o banco de dados da legislação e demais publicações de interesse do conselho; 
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4. fornecer subsídios para que o conselho possa contribuir para a elaboração legislativa de atos relacionados à sua área de 
atuação; 

5. organizar e manter sistemas de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas pelo Plenário, pelas Comissões 
Temáticas e pelas Câmaras Regionais; 

6. dar suporte ao trabalho das Comissões Temáticas; 
7. dar suporte à organização e às atividades das Câmaras Regionais; 
8. receber e dar o devido encaminhamento às proposições enviadas pelas Câmaras Regionais. 
§ 2º - Caberá à Secretaria do Meio Ambiente prover suporte administrativo, financeiro e operacional ao Conselho, como 

unidade integrante do Gabinete do Secretário. 
§ 3º - A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, por solicitação do Secretário do Meio Ambiente, designará 

servidores para atuar junto à Secretaria Executiva do CONSEMA. 
Artigo 8º - A Secretaria Executiva do CONSEMA será dirigida pelo Secretário-Executivo, que se reportará diretamente ao 

Presidente do Conselho. 
Parágrafo único - As funções de Secretário-Executivo do CONSEMA, de seu substituto eventual e dos responsáveis pelos 

Núcleos previstos no artigo 10 deste decreto, serão exercidas mediante designação do Secretário do Meio Ambiente. 
Artigo 9º - São competências do Secretário-Executivo do CONSEMA: 
I - assistir ao Presidente do CONSEMA no desempenho de suas funções; 
II - providenciar a instrução de expedientes e processos a serem submetidos à consideração do Presidente ou à deliberação do 

Plenário;  
III - propor o desenvolvimento de projetos, programas e atividades de interesse do CONSEMA;  
IV - conduzir e secretariar as reuniões do Plenário, lavrando as respectivas atas;  
V - convocar e conduzir as audiências públicas previstas no inciso XII do artigo 2º deste decreto; 
VI - providenciar a divulgação, no Diário Oficial do Estado, das decisões do CONSEMA; 
VII - acompanhar os trabalhos das Comissões Temáticas e das Câmaras Regionais; 
VIII- coordenar o trabalho dos Núcleos Técnicos da Secretaria Executiva do CONSEMA. 
Artigo 10 - A Secretaria Executiva será integrada por dois Núcleos Técnicos: 
I - Núcleo de Apoio Operacional; 
II - Núcleo de Documentação e Consulta. 
§ 1º - São atribuições do Núcleo de Apoio Operacional: 
1. estabelecer condições técnico-operacionais para organização e realização de reuniões do Plenário, das Comissões 

Temáticas e das Audiências Públicas; 
2. acompanhar o desenvolvimento das reuniões, dando suporte aos participantes e assessorando a coordenação dos 

trabalhos; 
3. encaminhar e monitorar as pendências decorrentes das reuniões e das audiências públicas; 
4. organizar a agenda do CONSEMA e divulgá-la, inclusive por meios eletrônicos; 
5. atender à demanda dos conselheiros no exercício de suas atividades, dando-lhes suporte para a consecução de seus 

trabalhos, inclusive no que tange a providências solicitadas junto aos órgãos integrantes do SEAQUA. 
§ 2º - São atribuições do Núcleo de Documentação e Consulta: 
1. secretariar as reuniões do Plenário e as audiências públicas e redigir convocações, editais, relatórios, atas, despachos, 

moções e deliberações; 
2. preparar e revisar documentos e textos para publicação e divulgação; 
3. registrar, sistematizar e arquivar a documentação produzida; 
4. organizar e conservar a memória técnico-institucional e a documentação oriunda das atividades do CONSEMA, atender à 

demanda interna e à consulta pública, inclusive através de meios eletrônicos; 
5. fazer publicar e expedir documentação na forma do regimento interno e das deliberações CONSEMA; 
6. alimentar a página do Conselho na Internet. 
§ 3º - Os Núcleos a que se refere este artigo não se caracterizam como unidades administrativas. 
Artigo 11 - O Plenário é o órgão superior de deliberação do CONSEMA e será constituído na forma do artigo 12 deste decreto. 
§ 1º - As decisões do CONSEMA serão tomadas por maioria simples e formalizadas por meio de deliberações, publicadas no 

Diário Oficial do Estado. 
§ 2º - As deliberação do CONSEMA com base no inciso I do artigo 2º deste decreto terão a denominação de "Deliberação 

Normativa". 
Artigo 12 - O Plenário do CONSEMA terá composição paritária entre órgãos e entidades governamentais do Estado de São 

Paulo e não governamentais, com sede neste Estado, e será integrado por 36 (trinta e seis) membros e seus respectivos suplentes, na seguinte 
conformidade: 

I - O Secretário do Meio Ambiente, que o presidirá; 
II - 17 (dezessete) representantes de órgãos e entidades  
governamentais, sendo: 
a) 11 (onze) representantes, titulares e suplentes, do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental,  
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e  
Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, indicados pelo  
Secretário do Meio Ambiente; 
b) 1 (um) representante da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que terá como suplente um representante da  
Procuradoria Geral do Estado; 
c) 1 (um) representante da Secretaria de Desenvolvimento  
Metropolitano, que terá como suplente um representante da  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
d) 1 (um) representante da Secretaria de Agricultura e  
Abastecimento, que terá como suplente um representante da  
Secretaria da Educação; 
e) 1 (um) representante da Secretaria da Habitação, que  
terá como suplente um representante da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
f) 1 (um) representante da Secretaria de Logística e Transportes, que terá como suplente um representante da Secretaria  
dos Transportes Metropolitanos; 
g) 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e  
Desenvolvimento Regional, que terá como suplente um representante da Secretaria de Energia;". (NR) 
III - 18 (dezoito) representantes de entidades não governamentais, sendo: 
a) 1 (um) representante da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; 
b) 1 (um) representante do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA; 
c) 1 (um) representante da Associação Paulista de Municípios - APM; 
d) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional São Paulo - OAB/SP; 
e) 1 (um) representante eleito pelos Sindicatos dos Trabalhadores do Estado de São Paulo; 
f) 1 (um) representante da Universidade de São Paulo - USP; 
g) 1 (um) representante da Universidade de Campinas - UNICAMP; 
h) 1 (um) representante da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP; 
i) 1 (um) representante do Instituto de Arquitetos do Brasil-IAB; 
j) 1 (um) representante da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental - ABES; 
k) 1 (um) representante da Procuradoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo - PGJ; 
l) 1 (um) representante da Federação da Agricultura do Estado de São Paulo - FAESP; 
m) 6 (seis) representantes eleitos pelas entidades ambientalistas. 
§ 1º - Somente poderão eleger representantes as entidades ambientalistas constituídas há pelo menos 1 (um) ano, nos termos 
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da lei civil, desde que comprovem atuação efetiva na defesa ou preservação do meio ambiente, com regular cadastro junto à Secretaria do Meio 
Ambiente. 

§ 2º - Os cadastros de entidades ambientalistas e de entidades sindicais dos trabalhadores do Estado de São Paulo serão 
organizados e administrados pela Coordenadoria de Educação Ambiental da Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 3º - Somente poderão eleger representantes os sindicatos dos trabalhadores regularmente cadastrados na Secretaria do 
Meio Ambiente, conforme regulamento a ser expedido. 

§ 4º - O Plenário do CONSEMA poderá convidar para participar de suas reuniões, sem direito a voto: 
1. representantes de órgãos ou entidades públicas ou privadas, cuja participação seja considerada importante em razão da 

matéria em discussão; 
2. pessoas que por seus conhecimentos ou experiências profissionais possam contribuir para a discussão das matérias em 

exame. 
Artigo 13 - O Governador do Estado nomeará os membros titulares e suplentes do Plenário do CONSEMA, indicados pelos 

dirigentes das entidades e dos órgãos representados. 
§ 1º - O mandato dos conselheiros será de 2 (dois) anos, sendo permitida uma recondução por igual período. 
§ 2º - Na hipótese de vacância, antes do término do mandato de membro do Plenário do CONSEMA, far-se-á nova designação 

para o período restante. 
§ 3º - É facultada, a qualquer tempo, a substituição de membro representante de órgãos e entidades governamentais do 

Plenário do CONSEMA pelo Governador do Estado. 
§ 4º - Representante de entidade não governamental somente poderá ser substituído por expressa e formal solicitação da 

entidade representada, que deverá ser acompanhada da indicação de novo titular ou suplente. 
§ 5º - Será deliberada pelo Plenário, mediante deliberação de dois terços de seus membros, a eventual exclusão do 

CONSEMA de membro titular ou suplente que: 
1. não comparecer, durante o exercício do mandato, a duas reuniões seguidas ou a quatro alternadas, seja do Plenário seja 

das Comissões Temáticas, sem justificativa; 
2. tiver procedimento incompatível com a dignidade da função, ou auferir vantagens ilícitas ou incompatíveis com o 

desempenho do mandato, na forma estabelecida pelo regimento interno.  
§ 6º - A função dos conselheiros do CONSEMA não será remunerada, sendo considerada serviço de natureza relevante. 
Artigo 14 - Aos membros do Plenário do CONSEMA, representantes de entidades ambientalistas sediadas no interior do 

Estado, fica assegurado o custeio de despesas de deslocamento para o comparecimento às reuniões ordinárias constantes do calendário ou de 
convocação extraordinária, na forma que dispuser seu regimento interno. 

Parágrafo único - As despesas mencionadas no "caput" serão custeadas com recursos próprios da Secretaria do Meio 
Ambiente. 

Artigo 15 - As Comissões Temáticas constituem órgãos auxiliares do Plenário do CONSEMA e terão sua composição e 
atribuições definidas no ato de sua criação. 

§ 1º - As Comissões Temáticas serão integradas por membros do Plenário do CONSEMA, podendo ter a participação de 
convidados, sem direito a voto. 

§ 2º - As Comissões Temáticas serão criadas e extintas pelo Plenário do CONSEMA, mediante proposta do Secretário do Meio 
Ambiente. 

Artigo 16 - As Câmaras Regionais constituem órgãos colegiados consultivos encarregados da discussão e da elaboração de 
normas e de políticas ambientais de suas respectivas áreas territoriais de competência, a serem apreciadas pelas Comissões Temáticas ou pelo 
Plenário do CONSEMA, visando atender às peculiaridades locais ou regionais. 

§ 1º - As Câmaras Regionais serão instaladas em regiões do Estado que compreendem uma ou mais Unidades de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI's. 

§ 2º - As Câmaras Regionais serão criadas e extintas pelo Plenário do CONSEMA, mediante proposta de seu Presidente. 
§ 3º - As Câmaras Regionais serão compostas por representantes de órgãos e entidades do setor público e da sociedade civil 

de suas respectivas regiões, designados pelo Presidente do CONSEMA, na forma do regimento interno do Conselho. 
§ 4º - O número de membros das Câmaras Regionais e sua respectiva composição serão estabelecidos na forma do regimento 

interno do CONSEMA. 
§ 5º - As unidades do SEAQUA localizadas no município sede da Câmara Regional darão todo o suporte necessário ao 

funcionamento da respectiva Câmara. 
Artigo 17 - O regimento interno do CONSEMA disporá sobre a organização, o funcionamento e outras matérias de interesse do 

Plenário, das Comissões Temáticas e das Câmaras Regionais, observado o disposto no inciso XIX, alínea "a", do artigo 47 da Constituição Estadual, 
introduzido pela Emenda Constitucional nº 21, de 14 de fevereiro de 2006. 

Artigo 18 - Os atuais conselheiros, designados nos termos da legislação anterior, permanecerão no exercício dos seus 
mandatos até a posse dos novos conselheiros designados nos termos deste decreto. 

Artigo 19 - Todas as normas técnicas editadas pelo CONSEMA ou pelos órgãos e entidades vinculados à Secretaria do Meio 
Ambiente devem atender ao princípio da ampla publicidade. 

Artigo 20 - O artigo 122 do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Artigo 122 - O Conselho Estadual do Meio Ambiente, criado pelo Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983, na condição de 

órgão consultivo, normativo e recursal, integrante do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, é regido pela Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, e pelo 
decreto que dispõe sobre sua regulamentação.". (NR) 

Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 

I - os artigos 123 a 127 do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008; 
II - o parágrafo único do artigo 122 do Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de novembro de 2009 
JOSÉ SERRA 
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ANEXO XXVI 
DECRETO FEDERAL Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

DECRETO Nº 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002 

 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 
Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, e o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII, da 
Constituição Federal, e tendo em vista o disposto na Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 
        DECRETA: 
        Art. 1o  Este Decreto regulamenta os arts. 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, bem 
como os arts. 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos conselhos das unidades de conservação. 

CAPÍTULO I 
DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

        Art. 2o  O ato de criação de uma unidade de conservação deve indicar: 
        I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração; 
        II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável; 
        III - a população tradicional residente, quando couber, no caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e 
        IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa nacional envolvidas. 
        Art. 3o  A denominação de cada unidade de conservação deverá basear-se, preferencialmente, na sua característica natural mais significativa, ou 
na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais. 
        Art. 4o  Compete ao órgão executor proponente de nova unidade de conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e realizar, quando for 
o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade. 
        Art. 5o  A consulta pública para a criação de unidade de conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização, da dimensão e dos 
limites mais adequados para a unidade. 
        § 1o  A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério do órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população local e de 
outras partes interessadas. 
        § 2o  No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para 
a população residente no interior e no entorno da unidade proposta. 

CAPÍTULO II 
DO SUBSOLO E DO ESPAÇO AÉREO 

        Art. 6o  Os limites da unidade de conservação, em relação ao subsolo, são estabelecidos: 
        I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral; e 
        II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso de Unidade de Conservação de Uso Sustentável. 
        Art. 7o  Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço aéreo, são estabelecidos no Plano de Manejo, embasados em estudos 
técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação 
vigente. 

CAPÍTULO III 
DO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

        Art. 8o  O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente, a pedido dos órgãos gestores das 
unidades de conservação. 
        Art. 9o  O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar como instância de gestão integrada das 
unidades de conservação que o compõem. 
        § 1o  A composição do conselho de mosaico é estabelecida na portaria que institui o mosaico e deverá obedecer aos mesmos critérios 
estabelecidos no Capítulo V deste Decreto. 
        § 2o  O conselho de mosaico terá como presidente um dos chefes das unidades de conservação que o compõem, o qual será escolhido pela 
maioria simples de seus membros. 
        Art. 10.  Compete ao conselho de cada mosaico: 
        I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instituição; 
        II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar: 
        a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente: 
        1. os usos na fronteira entre unidades; 
        2. o acesso às unidades; 
        3. a fiscalização; 
        4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo; 
        5. a pesquisa científica; e 
        6. a alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto 
ambiental; 
        b) a relação com a população residente na área do mosaico; 
        III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e 
        IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor, por conselho de unidade de conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do 
Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto de interesse para a gestão do mosaico. 
        Art. 11.  Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente, integram os mosaicos para fins de sua gestão. 
        Parágrafo único.  Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de conservação terá o mesmo tratamento da sua zona de 
amortecimento. 

CAPÍTULO IV 
DO PLANO DE MANEJO 

        Art. 12.  O Plano de Manejo da unidade de conservação, elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for o caso, será aprovado: 
        I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural, Refúgio de Vida 
Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural; 
        II - em resolução do conselho deliberativo, no caso de Reserva Extrativista e Reserva de Desenvolvimento Sustentável, após prévia aprovação 
do órgão executor. 
        Art. 13.  O contrato de concessão de direito real de uso e o termo de compromisso firmados com populações tradicionais das Reservas 
Extrativistas e Reservas de Uso Sustentável devem estar de acordo com o Plano de Manejo, devendo ser revistos, se necessário. 
        Art. 14.  Os órgãos executores do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, em suas respectivas esferas de 
atuação, devem estabelecer, no prazo de cento e oitenta dias, a partir da publicação deste Decreto, roteiro metodológico básico para a elaboração 
dos Planos de Manejo das diferentes categorias de unidades de conservação, uniformizando conceitos e metodologias, fixando diretrizes para o 
diagnóstico da unidade, zoneamento, programas de manejo, prazos de avaliação e de revisão e fases de implementação. 
        Art. 15.  A partir da criação de cada unidade de conservação e até que seja estabelecido o Plano de Manejo, devem ser formalizadas e 
implementadas ações de proteção e fiscalização. 
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        Art. 16.  O Plano de Manejo aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de conservação e no centro de 
documentação do órgão executor. 

CAPÍTULO V 
DO CONSELHO 

        Art. 17.  As categorias de unidade de conservação poderão ter, conforme a Lei no 9.985, de 2000, conselho consultivo ou deliberativo, que serão 
presididos pelo chefe da unidade de conservação, o qual designará os demais conselheiros indicados pelos setores a serem representados. 
        § 1o  A representação dos órgãos públicos deve contemplar, quando couber, os órgãos ambientais dos três níveis da Federação e órgãos de 
áreas afins, tais como pesquisa científica, educação, defesa nacional, cultura, turismo, paisagem, arquitetura, arqueologia e povos indígenas e 
assentamentos agrícolas. 
        § 2o  A representação da sociedade civil deve contemplar, quando couber, a comunidade científica e organizações     não-governamentais 
ambientalistas com atuação comprovada na região da unidade, população residente e do entorno, população tradicional, proprietários de imóveis no 
interior da unidade, trabalhadores e setor privado atuantes na região e representantes dos Comitês de Bacia Hidrográfica. 
        § 3o  A representação dos órgãos públicos e da sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre que possível, paritária, considerando as 
peculiaridades regionais. 
        § 4o  A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP com representação no conselho de unidade de conservação não pode se 
candidatar à gestão de que trata o Capítulo VI deste Decreto. 
        § 5o  O mandato do conselheiro é de dois anos, renovável por igual período, não remunerado e considerado atividade de relevante interesse 
público. 
        § 6o  No caso de unidade de conservação municipal, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, ou órgão equivalente, cuja composição 
obedeça ao disposto neste artigo, e com competências que incluam aquelas especificadas no art. 20 deste Decreto, pode ser designado como 
conselho da unidade de conservação. 
        Art. 18.  A reunião do conselho da unidade de conservação deve ser pública, com pauta preestabelecida no ato da convocação e realizada em 
local de fácil acesso. 
        Art. 19. Compete ao órgão executor: 
        I - convocar o conselho com antecedência mínima de sete dias; 
        II - prestar apoio à participação dos conselheiros nas reuniões, sempre que solicitado e devidamente justificado. 
        Parágrafo único.  O apoio do órgão executor indicado no inciso II não restringe aquele que possa ser prestado por outras organizações. 
        Art. 20.  Compete ao conselho de unidade de conservação: 
        I - elaborar o seu regimento interno, no prazo de noventa dias, contados da sua instalação; 
        II - acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, quando couber, garantindo o seu 
caráter participativo; 
        III - buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu 
entorno; 
        IV - esforçar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais relacionados com a unidade; 
        V - avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de 
conservação; 
        VI - opinar, no caso de conselho consultivo, ou ratificar, no caso de conselho deliberativo, a contratação e os dispositivos do termo de parceria 
com OSCIP, na hipótese de gestão compartilhada da unidade; 
        VII - acompanhar a gestão por OSCIP e recomendar a rescisão do termo de parceria, quando constatada irregularidade; 
        VIII - manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, 
mosaicos ou corredores ecológicos; e 
        IX - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno ou do interior da unidade, conforme o 
caso. 

CAPÍTULO VI 
DA GESTÃO COMPARTILHADA COM OSCIP 

        Art. 21.  A gestão compartilhada de unidade de conservação por OSCIP é regulada por termo de parceria firmado com o órgão executor, nos 
termos da Lei no 9.790, de 23 de março de 1999. 
        Art. 22.  Poderá gerir unidade de conservação a OSCIP que preencha os seguintes requisitos: 
        I - tenha dentre seus objetivos institucionais a proteção do meio ambiente ou a promoção do desenvolvimento sustentável; e 
        II - comprove a realização de atividades de proteção do meio ambiente ou desenvolvimento sustentável, preferencialmente na unidade de 
conservação ou no mesmo bioma. 
        Art. 23.  O edital para seleção de OSCIP, visando a gestão compartilhada, deve ser publicado com no mínimo sessenta dias de antecedência, 
em jornal de grande circulação na região da unidade de conservação e no Diário Oficial, nos termos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993. 
        Parágrafo único.  Os termos de referência para a apresentação de proposta pelas OSCIP serão definidos pelo órgão executor, ouvido o conselho 
da unidade. 
        Art. 24.  A OSCIP deve encaminhar anualmente relatórios de suas atividades para apreciação do órgão executor e do conselho da unidade. 

CAPÍTULO VII 
DA AUTORIZAÇÃO PARA A EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 

        Art. 25.  É passível de autorização a exploração de produtos, sub-produtos ou serviços inerentes às unidades de conservação, de acordo com os 
objetivos de cada categoria de unidade. 
        Parágrafo único.  Para os fins deste Decreto, entende-se por produtos, sub-produtos ou serviços inerentes à unidade de conservação: 
        I - aqueles destinados a dar suporte físico e logístico à sua administração e à implementação das atividades de uso comum do público, tais como 
visitação, recreação e turismo; 
        II - a exploração de recursos florestais e outros recursos naturais em Unidades de Conservação de Uso Sustentável, nos limites estabelecidos 
em lei. 
        Art. 26.  A partir da publicação deste Decreto, novas autorizações para a exploração comercial de produtos, sub-produtos ou serviços em 
unidade de conservação de domínio público só serão permitidas se previstas no Plano de Manejo, mediante decisão do órgão executor, ouvido o 
conselho da unidade de conservação. 
        Art. 27.  O uso de imagens de unidade de conservação com finalidade comercial será cobrado conforme estabelecido em ato administrativo pelo 
órgão executor. 
        Parágrafo único.  Quando a finalidade do uso de imagem da unidade de conservação for preponderantemente científica, educativa ou cultural, o 
uso será gratuito. 
        Art. 28.  No processo de autorização da exploração comercial de produtos, sub-produtos ou serviços de unidade de conservação, o órgão 
executor deve viabilizar a participação de pessoas físicas ou jurídicas, observando-se os limites estabelecidos pela legislação vigente sobre licitações 
públicas e demais normas em vigor. 
        Art. 29.  A autorização para exploração comercial de produto, sub-produto ou serviço de unidade de conservação deve estar fundamentada em 
estudos de viabilidade econômica e investimentos elaborados pelo órgão executor, ouvido o conselho da unidade. 
        Art. 30.  Fica proibida a construção e ampliação de benfeitoria sem autorização do órgão gestor da unidade de conservação. 

CAPÍTULO VIII 
DA COMPENSAÇÃO POR SIGNIFICATIVO IMPACTO AMBIENTAL 

        Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador 
estabelecerá o grau de impacto a partir dos estudos ambientais realizados quando do processo de licenciamento ambiental, sendo considerados os 
impactos negativos, não mitigáveis e passíveis de riscos que possam comprometer a qualidade de vida de uma região ou causar danos aos recursos 
naturais. 
        Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o órgão ambiental licenciador 
estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA realizados quando do processo de 
licenciamento ambiental, sendo considerados os impactos negativos e não mitigáveis aos recursos ambientais. (Redação dada pelo Decreto nº 5.566, 
de 2005) 
        Parágrafo único.  Os percentuais serão fixados, gradualmente, a partir de meio por cento dos custos totais previstos para a implantação do 
empreendimento, considerando-se a amplitude dos impactos gerados, conforme estabelecido no caput. 
        Art. 31.  Para os fins de fixação da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, o Instituto Brasileiro do Meio 
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Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA estabelecerá o grau de impacto a partir de estudo prévio de impacto ambiental e respectivo 
relatório - EIA/RIMA, ocasião em que considerará, exclusivamente, os impactos ambientais negativos sobre o meio ambiente. (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 1o  O impacto causado será levado em conta apenas uma vez no cálculo. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 2o  O cálculo deverá conter os indicadores do impacto gerado pelo empreendimento e das características do ambiente a ser impactado. 
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 3o  Não serão incluídos no cálculo da compensação ambiental os investimentos referentes aos planos, projetos e programas exigidos no 
procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do 
empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, 
de 2009) 
        § 4o  A compensação ambiental poderá incidir sobre cada trecho, naqueles empreendimentos em que for emitida a licença de instalação por 
trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        Art. 31-A.  O Valor da Compensação Ambiental - CA será calculado pelo produto do Grau de Impacto - GI com o Valor de Referência - VR, de 
acordo com a fórmula a seguir: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        CA = VR x GI, onde: (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        CA = Valor da Compensação Ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 

        VR = somatório dos investimentos necessários para implantação do empreendimento, não incluídos os investimentos 
referentes aos planos, projetos e programas exigidos no procedimento de licenciamento ambiental para mitigação de impactos causados pelo 
empreendimento, bem como os encargos e custos incidentes sobre o financiamento do empreendimento, inclusive os relativos às garantias, e os 
custos com apólices e prêmios de seguros pessoais e reais; e (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        GI = Grau de Impacto nos ecossistemas, podendo atingir valores de 0 a 0,5%. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 1o  O GI referido neste artigo será obtido conforme o disposto no Anexo deste Decreto. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 2o  O EIA/RIMA deverá conter as informações necessárias ao cálculo do GI. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 3o  As informações necessárias ao calculo do VR deverão ser apresentadas pelo empreendedor ao órgão licenciador antes da emissão da 
licença de instalação. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 4o  Nos casos em que a compensação ambiental incidir sobre cada trecho do empreendimento, o VR será calculado com base nos 
investimentos que causam impactos ambientais, relativos ao trecho. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        Art. 31-B.  Caberá ao IBAMA realizar o cálculo da compensação ambiental de acordo com as informações a que se refere o art. 31-A. (Incluído 
pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 1o  Da decisão do cálculo da compensação ambiental caberá recurso no prazo de dez dias, conforme regulamentação a ser definida pelo órgão 
licenciador. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 2o  O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de cinco dias, o encaminhará à 
autoridade superior. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 3o  O órgão licenciador deverá julgar o recurso no prazo de até trinta dias, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. 
(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        § 4o  Fixado em caráter final o valor da compensação, o IBAMA definirá sua destinação, ouvido o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade - Instituto Chico Mendes e observado o § 2o do art. 36 da Lei no 9.985, de 2000.(Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        Art. 32.  Será instituída no âmbito dos órgãos licenciadores câmaras de compensação ambiental, compostas por representantes do órgão, com a 
finalidade de analisar e propor a aplicação da compensação ambiental, para a aprovação da autoridade competente, de acordo com os estudos 
ambientais realizados e percentuais definidos. 
        Art. 32.  Será instituída câmara de compensação ambiental no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de: (Redação dada pelo 
Decreto nº 6.848, de 2009) 
        I - estabelecer prioridades e diretrizes para aplicação da compensação ambiental; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 
        II - avaliar e auditar, periodicamente, a metodologia e os procedimentos de cálculo da compensação ambiental, de acordo com estudos 
ambientais realizados e percentuais definidos; (Incluído pelo Decreto nº 6.848, de 2009) 

        III - propor diretrizes necessárias para agilizar a regularização fundiária das unidades de conservação; e (Incluído pelo 
Decreto nº 6.848, de 2009) 
        IV - estabelecer diretrizes para elaboração e implantação dos planos de manejo das unidades de conservação. (Incluído pelo Decreto nº 6.848, 
de 2009) 
        Art. 33.  A aplicação dos recursos da compensação ambiental de que trata o art. 36 da Lei no 9.985, de 2000, nas unidades de conservação, 
existentes ou a serem criadas, deve obedecer à seguinte ordem de prioridade: 
        I - regularização fundiária e demarcação das terras; 
        II - elaboração, revisão ou implantação de plano de manejo; 
        III - aquisição de bens e serviços necessários à implantação, gestão, monitoramento e proteção da unidade, compreendendo sua área de 
amortecimento; 
        IV - desenvolvimento de estudos necessários à criação de nova unidade de conservação; e 
        V - desenvolvimento de pesquisas necessárias para o manejo da unidade de conservação e área de amortecimento. 
        Parágrafo único.  Nos casos de Reserva Particular do Patrimônio Natural, Monumento Natural, Refúgio de Vida Silvestre, Área de Relevante 
Interesse Ecológico e Área de Proteção Ambiental, quando a posse e o domínio não sejam do Poder Público, os recursos da compensação somente 
poderão ser aplicados para custear as seguintes atividades: 
        I - elaboração do Plano de Manejo ou nas atividades de proteção da unidade; 
        II - realização das pesquisas necessárias para o manejo da unidade, sendo vedada a aquisição de bens e equipamentos permanentes; 
        III - implantação de programas de educação ambiental; e 
        IV - financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da unidade afetada. 
        Art. 34.  Os empreendimentos implantados antes da edição deste Decreto e em operação sem as respectivas licenças ambientais deverão 
requerer, no prazo de doze meses a partir da publicação deste Decreto, a regularização junto ao órgão ambiental competente mediante licença de 
operação corretiva ou retificadora. 

CAPÍTULO IX 
DO REASSENTAMENTO DAS POPULAÇÕES TRADICIONAIS 

        Art. 35.  O processo indenizatório de que trata o art. 42 da Lei no 9.985, de 2000, respeitará o modo de vida e as fontes de subsistência das 
populações tradicionais. 
        Art. 36.  Apenas as populações tradicionais residentes na unidade no momento da sua criação terão direito ao reassentamento. 
        Art. 37.  O valor das benfeitorias realizadas pelo Poder Público, a título de compensação, na área de reassentamento será descontado do valor 
indenizatório. 
        Art. 38.  O órgão fundiário competente, quando solicitado pelo órgão executor, deve apresentar, no prazo de seis meses, a contar da data do 
pedido, programa de trabalho para atender às demandas de reassentamento das populações tradicionais, com definição de prazos e condições para 
a sua realização. 
        Art. 39.  Enquanto não forem reassentadas, as condições de permanência das populações tradicionais em Unidade de Conservação de Proteção 
Integral serão reguladas por termo de compromisso, negociado entre o órgão executor e as populações, ouvido o conselho da unidade de 
conservação. 
        § 1o  O termo de compromisso deve indicar as áreas ocupadas, as limitações necessárias para assegurar a conservação da natureza e os 
deveres do órgão executor referentes ao processo indenizatório, assegurados o acesso das populações às suas fontes de subsistência e a 
conservação dos seus modos de vida. 
        § 2o  O termo de compromisso será assinado pelo órgão executor e pelo representante de cada família, assistido, quando couber, pela 
comunidade rural ou associação legalmente constituída. 
        § 3o  O termo de compromisso será assinado no prazo máximo de um ano após a criação da unidade de conservação e, no caso de unidade já 
criada, no prazo máximo de dois anos contado da publicação deste Decreto. 
        § 4o  O prazo e as condições para o reassentamento das populações tradicionais estarão definidos no termo de compromisso. 

CAPÍTULO X 
DA REAVALIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE CATEGORIA NÃO PREVISTA NO SISTEMA 

        Art. 40.  A reavaliação de unidade de conservação prevista no art. 55 da Lei no 9.985, de 2000, será feita mediante ato normativo do mesmo nível 
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hierárquico que a criou. 
        Parágrafo único.  O ato normativo de reavaliação será proposto pelo órgão executor. 

CAPÍTULO XI 
DAS RESERVAS DA BIOSFERA 

        Art. 41.  A Reserva da Biosfera é um modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, que tem por objetivos 
básicos a preservação da biodiversidade e o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica, para aprofundar o conhecimento dessa 
diversidade biológica, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das 
populações. 
        Art. 42.  O gerenciamento das Reservas da Biosfera será coordenado pela Comissão Brasileira para o Programa "O Homem e a Biosfera" - 
COBRAMAB, de que trata o Decreto de 21 de setembro de 1999, com a finalidade de planejar, coordenar e supervisionar as atividades relativas ao 
Programa. 
        Art. 43.  Cabe à COBRAMAB, além do estabelecido no Decreto de 21 de setembro de 1999, apoiar a criação e instalar o sistema de gestão de 
cada uma das Reservas da Biosfera reconhecidas no Brasil. 
        § 1o  Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de apenas um Estado, o sistema de gestão será composto por um conselho deliberativo 
e por comitês regionais. 
        § 2o  Quando a Reserva da Biosfera abranger o território de mais de um Estado, o sistema de gestão será composto por um conselho 
deliberativo e por comitês estaduais. 
        § 3o  À COBRAMAB compete criar e coordenar a Rede Nacional de Reservas da Biosfera. 
        Art. 44.  Compete aos conselhos deliberativos das Reservas da Biosfera: 
        I - aprovar a estrutura do sistema de gestão de sua Reserva e coordená-lo; 
        II - propor à COBRAMAB macro-diretrizes para a implantação das Reservas da Biosfera; 
        III - elaborar planos de ação da Reserva da Biosfera, propondo prioridades, metodologias, cronogramas, parcerias e áreas temáticas de atuação, 
de acordo como os objetivos básicos enumerados no art. 41 da Lei no 9.985, de 2000; 
        IV - reforçar a implantação da Reserva da Biosfera pela proposição de projetos pilotos em pontos estratégicos de sua área de domínio; e 
        V - implantar, nas áreas de domínio da Reserva da Biosfera, os princípios básicos constantes do art. 41 da Lei no 9.985, de 2000. 
        Art. 45.  Compete aos comitês regionais e estaduais: 
        I - apoiar os governos locais no estabelecimento de políticas públicas relativas às Reservas da Biosfera; e 
        II - apontar áreas prioritárias e propor estratégias para a implantação das Reservas da Biosfera, bem como para a difusão de seus conceitos e 
funções. 

CAPÍTULO XII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

        Art. 46.  Cada categoria de unidade de conservação integrante do SNUC será objeto de regulamento específico. 
        Parágrafo único.  O Ministério do Meio Ambiente deverá propor regulamentação de cada categoria de unidade de conservação, ouvidos os 
órgãos executores. 
        Art. 47.  Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação. 
        Art. 48.  Fica revogado o Decreto no 3.834, de 5 de junho de 2001. 
        Brasília, 22 de agosto de 2002; 181º da Independência e 114º da República. 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
José Carlos Carvalho 
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 23.8.2002 
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ANEXO XXVII 
DECRETO Nº 47.836, DE 27 DE MAIO DE 2003 

 
DECRETO Nº 47.836, DE 27 DE MAIO DE 2003 

Altera a denominação do Comitê Estadual de Gestão Pública, cria os Grupos Setoriais de 
Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs, extingue Conselhos e Grupos que 
especifica e dá providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 

SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 

Artigo 1º - O Comitê Estadual de Gestão Pública, da Casa Civil, instituído pelo Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000, 
passa a denominar-se Comitê de Qualidade de Gestão Pública. 

Artigo 2º - Ficam transferidas para o Comitê de Qualidade de Gestão Pública as funções e atribuições das seguintes unidades: 
I - da Casa Civil: 
a) Conselho do Sistema Estratégico de Informações, previstas no Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
b) Conselho Estadual de Informática - CONEI, previstas no Decreto nº 41.203, de 7 de outubro de 1996; 
II - do Conselho Estadual de Telecomunicações - COETEL, vinculado à Casa Militar, as previstas no inciso I do artigo 9º do 

Decreto nº 33.395, de 18 de junho de 1991, bem como as atribuições normativas e de planejamento referidas no inciso I do artigo 3º e no artigo 8º do 
mesmo decreto. 

Artigo 3º - Fica criado, junto a cada Gabinete de Secretário  de Estado e ao Gabinete do Procurador Geral do Estado, 
diretamente subordinado ao Titular da Pasta, 1 (um) Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC. 

Artigo 4º - Ficam transferidas para os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs as atribuições 
dos Grupos Setoriais de Informações Estratégicas, previstas no Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996. 

Artigo 5º - Ficam extintos: 
I - o Conselho do Sistema Estratégico de Informações; 
II - o Conselho Estadual de Informática - CONEI; 
III - os Grupos Setoriais de Informações Estratégicas. 

SEÇÃO II 
Do Comitê de Qualidade de Gestão Pública 

Artigo 6º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública tem, além das previstas no artigo 1º do Decreto nº 44.919, de 19 de maio 
de 2000, e das que lhe são transferidas pelo artigo 2º deste decreto, as seguintes atribuições: 

I - formulação, proposição e implementação de: 
a) diretrizes voltadas à elevação do nível de eficiência e eficácia da Administração Pública Estadual, mediante evolução do uso 

da tecnologia da informação e formação e aperfeiçoamento dos servidores do Estado; 
b) diretrizes e normas gerais da Administração Pública Estadual relativas a recursos humanos, suprimentos, atividades 

administrativas complementares, aquisições, contratações e terceirizações; 
c) diretrizes e normas gerais relacionadas com o ambiente Internet do Governo do Estado, instituído pelo Decreto nº 42.907, de 

4 de março de 1998, e o Programa Acessa São Paulo, instituído pelo Decreto nº 45.057, de 11 de julho de 2000; 
II - formulação de diretrizes para: 
a) a implementação de padrões e indicadores de qualidade na prestação de serviços públicos pela Administração Estadual; 
b) as atividades de tecnologia da informação e comunicação da Administração Pública Estadual; 
III - formulação e implementação de diretrizes para execução de programa de utilização do poder de compra da Administração 

Pública Estadual. 
Artigo 7º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública é composto dos seguintes membros: 
I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente; 
II - o Secretário de Economia e Planejamento; 
III - o Secretário da Fazenda; 
IV - o Procurador Geral do Estado e como suplente o Procurador Geral do Estado Adjunto; 
V - 1 (um) Assessor Especial do Governador; 
(*)Redação dada pelo Decreto nº 48.031, de 19 de agosto de 2003 
"V - 2 (dois) Assessores Especiais do Governador;". (NR) 
VI - o Secretário Executivo, designado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil. 
§ 1º - Os membros de que tratam os incisos I a III deste artigo terão como suplentes os respectivos Secretários Adjuntos. 
§ 2º - Sempre que o Comitê de Qualidade de Gestão Pública tratar de matéria de interesse específico de órgãos de uma 

Secretaria de Estado ou de entidades a ela vinculadas, poderá o Titular da Pasta ser convidado para participar da sessão, com direito de voto. 
§ 3º - Sempre que o Comitê de Qualidade de Gestão Pública tratar de matéria relativa ao Sistema Integrado de 

Telecomunicações Oficiais do Estado, o Chefe da Casa Militar participará da sessão, com direito de voto. 
§ 4º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública poderá convidar para participar de suas sessões, sem direito de voto, pessoas 

que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.553, de 9 de fevereiro de 2007 
"Artigo 7º - O Comitê de Qualidade da Gestão Pública é composto dos seguintes membros: 
I - o Secretário-Chefe da Casa Civil, que é seu Presidente; 
II - o Secretário de Economia e Planejamento; 
III - o Secretário da Fazenda; 
IV - o Secretário de Gestão Pública; 
V - o Secretário da Segurança Pública; 
VI - o Secretário da Educação; 
VII - o Secretário da Saúde; 
VIII - o Procurador Geral do Estado e como suplente o Procurador Geral do Estado Adjunto; 
IX - o Secretário Executivo, designado pelo Secretário-Chefe da Casa Civil. 
§ 1º - Os membros de que tratam os incisos I a VII deste artigo terão como suplentes os respectivos Secretários Adjuntos. 
§ 2º - Sempre que o Comitê de Qualidade da Gestão Pública tratar de matéria de interesse específico de órgãos de uma 

Secretaria de Estado ou de entidades a ela vinculadas, poderá o Titular da Pasta ser convidado para participar da sessão, com direito de voto. 
§ 3º - Sempre que o Comitê de Qualidade da Gestão Pública tratar de matéria relativa ao Sistema Integrado de 

Telecomunicações Oficiais do Estado, o Chefe da Casa Militar participará da sessão, com direito de voto. 
§ 4º - O Comitê de Qualidade da Gestão Pública poderá convidar para participar de suas sessões, sem direito de voto, pessoas 

que, por seus conhecimentos e experiência profissional, possam contribuir para a discussão das matérias em exame.". (NR) 
Artigo 8º - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública conta, para o desempenho de suas atividades, com: 
I - Núcleo de Apoio ao Comitê, constituído por: 
a) Unidade de Gestão Estratégica do Governo, da Casa Civil, prevista no inciso XII do artigo 4º e nos artigos 15 e 56 a 58 do 

Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000;  
b) Grupo de Coordenação do Sistema Estratégico de Informações, previsto no item 3 da alínea "a" do inciso I do artigo 3º e nos 

artigos 7º e 8º do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
c) Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais, temporários; 
II - Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC. 
§ 1º - Integrarão, ainda, o Núcleo de Apoio ao Comitê os servidores que para esse fim vierem a ser designados pelo 

Secretário-Chefe da Casa Civil. 
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§ 2º - Os responsáveis pela coordenação do Núcleo de Apoio ao Comitê e do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação - GETIC serão designados pelo Secretário-Chefe da Casa Civil. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 49.529, de 11 de abril de 2005 
"Artigo 8º - O Comitê de Qualidade da Gestão Pública conta, para o desempenho de suas atividades, com: 
I - Núcleo de Apoio ao Comitê; 
II - Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais, temporários; 
III - Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC. 
Parágrafo único - Os responsáveis pela coordenação do Núcleo de Apoio ao Comitê e do Grupo Executivo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação - GETIC serão designados pelo Secretário-Chefe da Casa Civil.". (NR) 
Artigo 9º - Os Grupos Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais serão constituídos pelo Comitê de Qualidade 

de Gestão Pública, mediante resolução do Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de seu Presidente. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 48.227, de 10 de novembro de 2003 
"§ 1º - Os membros dos Grupos Técnicos e de Execução de Projetos Especiais serão designados sem prejuízo de suas 

atribuições normais, sendo suas atividades consideradas de relevante serviço público. 
§ 2º - Caberá ao Secretário Executivo de que trata o inciso VI do artigo 7º, deste decreto, expedir "Atestados" aos servidores 

de que trata o § 1º deste artigo.". 
(*) Revogado pelo Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007 
Artigo 10 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC é composto dos seguintes membros: 
I - os coordenadores dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação das Secretarias de Estado e da 

Procuradoria Geral do Estado; 
II - 1 (um) representante do Conselho Estadual de Telecomunicações - COETEL; 
III - 1 (um) representante de cada uma das seguintes entidades: 
a) Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP; 
b) Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; 
c) Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP; 
d) Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM; 
e) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE; 
f) Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 48.209, de 03 de novembro de 2003 
"g) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT.". 
Parágrafo único - Poderão participar, ainda, do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC, 

mediante convite do Presidente do Comitê de Qualidade de Gestão Pública, representantes de órgãos de outros Poderes do Estado de São Paulo. 
(*) Revogado pelo Decreto nº 51.766, de 19 de abril de 2007 

SEÇÃO III 
Dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs 

Artigo 11 - Aos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs cabe, além das atribuições que lhes 
são transferidas pelo artigo 4º deste decreto, o planejamento e a gestão das atividades de tecnologia da informação e comunicação das respectivas 
Secretarias de Estado e entidades a elas vinculadas, bem como da Procuradoria Geral do Estado. 

§ 1º - Será de responsabilidade de cada Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC a formulação, a 
implantação e o monitoramento do Programa Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação, em conformidade com as normas e diretrizes 
estabelecidas pelo Comitê de Qualidade de Gestão Pública. 

§ 2º - O programa setorial de que trata o parágrafo anterior abrangerá as ações da Secretaria de Estado correspondente e das 
entidades a ela vinculadas. 

Artigo 12 - Os Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs serão compostos de representantes 
dos órgãos integrantes da estrutura das respectivas Secretarias de Estado e das entidades a elas vinculadas, designados pelos Titulares das Pastas. 

§ 1º - Poderão participar, ainda, dos Grupos Setoriais, convidados pelos Secretários de Estado interessados, representantes da 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, para atuarem como consultores e facilitadores na área de tecnologia 
da informação. 

§ 2º - Na constituição do Grupo Setorial do Gabinete do Procurador Geral do Estado também serão observadas as normas 
estabelecidas por este artigo. 

SEÇÃO IV 
Disposições  Finais 

Artigo 13 - Os servidores em exercício nas unidades extintas pelos incisos I e II do artigo 5º deste decreto passam a prestar 
serviços junto ao Núcleo de Apoio ao Comitê. 

Parágrafo único - A critério do Secretário-Chefe da Casa Civil, os servidores de que trata este artigo poderão vir a ser 
redistribuídos  para outras unidades. 

Artigo 14 - As atividades dos membros do Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC, dos Grupos 
Técnicos de Estudos e de Execução de Projetos Especiais e dos Grupos Setoriais de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTICs não serão 
remuneradas, sendo, porém, consideradas como de serviço público relevante. 

Artigo 15 - A definição de normas e medidas complementares que se fizerem necessárias ao adequado cumprimento deste 
decreto serão objeto de resoluções das seguintes autoridades: 

I - quando de âmbito geral, pelo Secretário-Chefe da Casa Civil, na qualidade de Presidente do Comitê de Qualidade de 
Gestão Pública; 

II - quando de âmbito setorial, para atendimento de necessidades específicas, pelos respectivos Secretários de Estado e pelo 
Procurador Geral do Estado. 

Artigo 16 - O Grupo Executivo de Tecnologia da Informação e Comunicação - GETIC e os Grupos Setoriais de Tecnologia da 
Informação e Comunicação - GSTICs deverão ser constituídos dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da publicação deste 
decreto. 

Artigo 17 - Para cumprimento de seus objetivos e atribuições o Comitê de Qualidade de Gestão Pública poderá promover a 
realização de termos de cooperação técnica com entidades públicas e privadas de nível nacional e internacional. 

(*) Revogado pelo Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007 
Artigo 18 - Os dispositivos a seguir relacionados do Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000,  passam a vigorar com a 

seguinte redação: 
I - o inciso XIII do artigo 4º: 
"XIII- Comitê de Qualidade de Gestão Pública;"; (NR) 
II - o artigo 16: 
"Artigo 16 - O Comitê de Qualidade de Gestão Pública é organizado mediante decreto específico.". (NR) 
(*) Revogado pelo Decreto nº 49.529, de 11 de abril de 2005 
Artigo 19 -  Dentro do prazo  de 120 (cento e vinte) dias a contar da data da publicação deste decreto, o Comitê de Qualidade 

de Gestão Pública apresentará as seguintes propostas de minutas de decretos dispondo sobre: 
I - a redefinição das atribuições do Comitê, tendo em vista a necessidade de adequação daquelas que lhe foram transferidas 

por este decreto à nova abordagem adotada para as atividades de informática, informações e telecomunicações; 
II - a instituição e organização do Sistema de Tecnologia da Informação e Comunicação. 
(*) Revogado pelo Decreto nº 51.870, de 5 de junho de 2007 
Artigo 20 - Cabe aos representantes da Fazenda do Estado nas entidades da Administração Indireta, inclusive autarquias de 

regime especial, bem como ao Conselho de Defesa dos Capitais do Estado - CODEC, a adoção das providências necessárias ao cumprimento deste 
decreto. 

Artigo 21 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial: 

I - do Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996: 
a) o item 1 da alínea "a" do inciso I e o inciso II do artigo 3º; 
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b) os artigos 4º e 10; 
II - os artigos 3º e 4º do Decreto nº 41.203, de 7 de outubro de 1996; 
III - o Decreto nº 43.934, de 6 de abril de 1999; 
IV - do Decreto nº 44.723, de 23 de fevereiro de 2000: 
a) os incisos II e III do artigo 4º; 
b) os artigos 105 e 106; 
V - os artigos 2º, 3º e 4º do Decreto nº 44.919, de 19 de maio de 2000. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de maio de 2003 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XXVIII 
DECRETO Nº 50.406, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 

 
DECRETO Nº 50.406, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2005 
Cria, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de Coordenação do 
Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica 
no Estado de São Paulo e dá providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e diante da edição da 
Lei nº 11.555, de 25 de novembro de 2003, que autorizou o Poder Executivo a contrair financiamento junto ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID, destinado à execução do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, a 
cargo da Secretaria do Meio Ambiente, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica criada, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, com 

atribuição de gerenciar e operacionalizar o Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, da 
Secretaria do Meio Ambiente. 

§ 1º - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, cujos membros serão designados pelo Secretário do Meio Ambiente, será 
integrada por: 

1. uma Coordenação de Gestão Técnica; 
2. um responsável administrativo- financeiro; 
3. especialistas que apoiarão tecnicamente o planejamento e as ações do projeto, indicados pelo Gabinete do Secretário, pelo 

Instituto Florestal e pela Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
4. outros técnicos da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente indicados por solicitação da UCP. 
§ 2º - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, por intermédio da Coordenação de Gestão Técnica, poderá, quando 

necessário, e observadas as normas legais e regulamentares pertinentes, contar com a cooperação técnica e administrativa das unidades 
subordinadas à Chefia de Gabinete da Secretaria do Meio Ambiente, na forma a ser disciplinada por resolução do Secretário do Meio Ambiente. 

Artigo 2º - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP terá as seguintes atribuições para implementação do Projeto de 
Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo: 

I - desenvolver, coordenar e supervisionar a execução do projeto; 
II - relacionar-se com as unidades do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, nos termos do disposto nas condições 

do contrato de empréstimo e nos documentos pertinentes; 
III - administrar a aplicação dos recursos financeiros na execução do projeto; 
IV - preparar termos de referência e solicitar a abertura das licitações e contratações de bens e serviços, com observância das 

condições e dos procedimentos indicados no contrato de empréstimo celebrado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, quando for o 
caso, providenciando auditoria por empresa independente, na forma preconizada pelo regramento deste organismo internacional. 

Parágrafo único - O Secretário do Meio Ambiente, mediante resolução, disciplinará as atribuições da Unidade de Coordenação 
do Projeto - UCP e fixará as demais condições para seu eficaz funcionamento, observadas as diretrizes do contrato de empréstimo celebrado com o 
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

Artigo 3º - O responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP tem, em sua área de atuação, as seguintes 
competências: 

I - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, enquanto dirigente de unidade de despesa, as 
previstas no artigo 14 do Decreto-lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 

II - em relação às licitações, as previstas no Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe forem delegadas pelo Titular 
da Pasta; 

III - em consonância com o seu nível hierárquico, as comuns às autoridades em geral, previstas em lei ou decreto. 
Parágrafo único - As competências de que trata o inciso III deste artigo poderão, quando necessário, ser especificadas 

mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
Artigo 4º - Fica instituído, junto ao Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, o Conselho Gestor do Projeto de 

Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - CGP, com as funções de planejamento e suporte técnico à 
execução do projeto, de acordo com as obrigações assumidas pelo Estado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 

Parágrafo único - O Conselho Gestor do Projeto - CGP terá suas atribuições e composição definidas por resolução do 
Secretário do Meio Ambiente. 

Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 27 de dezembro de 2005 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XXIX 
DECRETO Nº 52.518, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007 

 
DECRETO Nº 52.518, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2007 

Altera a denominação do Grupo de Gerenciamento do Projeto que especifica, da Secretaria do Meio Ambiente, para Unidade 
de Coordenação do Projeto  de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC, dispõe sobre sua organização e dá providências correlatas 

JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,  
Decreta: 
Artigo 1º - O Grupo de Gerenciamento do Projeto a que se refere o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 49.723, de 24 de 

junho de 2005, da Secretaria do Meio Ambiente, passa a denominar-se Unidade de Coordenação do Projeto  de Recuperação de Matas Ciliares - 
UCPRMC. 

Parágrafo único - A Unidade de que trata este artigo integra o Gabinete do Secretário, subordinando-se diretamente ao Titular 
da Pasta. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 
"Parágrafo único - A Unidade de que trata este artigo integra a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, subordinando-se 
diretamente ao Coordenador.". (NR) 

(*) Revogado pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 
Artigo 2º - À Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC cabe gerenciar e 

operacionalizar esse Projeto, da Secretaria do Meio Ambiente, observadas, em especial, as disposições do Decreto nº 49.723, de 24 de junho de 
2005, e do Acordo de Doação TF 055091, firmado com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com recursos do Fundo 
Fiduciário GEF - Global Environment Facility, destinado à execução daquele Projeto.  

Artigo 3º - A Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC é integrada por: 
I - Gerente Executivo, que exercerá a coordenação dos trabalhos da Unidade; 
II - Gerente Técnico; 
III - Gerente Administrativo e Financeiro; 
IV - Grupo de Apoio Técnico; 
V - Grupo de Apoio Administrativo e Financeiro. 
§ 1º - Os Gerentes de que tratam os incisos I a III deste artigo serão designados pelo Secretário do Meio Ambiente.  
§ 2º - Os Grupos de que tratam os incisos IV e V deste artigo não se caracterizam como unidades administrativas. 
§ 3º - A Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC - poderá contar com o apoio de 

servidores da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, da Fundação para a Conservação e a  
Produção Florestal do Estado de São Paulo e da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB, selecionados para funções 
específicas e indicados por seus superiores hierárquicos, por solicitação dos Gerentes Executivo, Técnico ou Administrativo-Financeiro. 

§ 4º - A prestação de serviços junto à Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC, 
sempre sem prejuízo do exercício das atribuições normais dos cargos ou funções ocupados pelos servidores designados, não será remunerada, 
considerada, porém, como serviço público relevante.  

Artigo 4º - A Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC tem as seguintes atribuições 
para implementação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares: 

I - desenvolver, coordenar e supervisionar a execução do Projeto; 
II - relacionar-se com as unidades do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD e do Fundo Fiduciário 

GEF - Global Environment Facility, nos termos do disposto no Acordo de Doação a que se refere o artigo 2º deste decreto e nos documentos 
pertinentes; 

III - propor anualmente as dotações orçamentárias necessárias à execução do Projeto, conforme previsto no inciso I do artigo 
8º do Decreto nº 49.723, de 24 de junho de 2005; 

IV - administrar e executar a aplicação dos recursos financeiros na execução do Projeto; 
V - preparar termos de referência, solicitar a abertura e processar as licitações e contratações de bens e serviços, com 

observância das condições e dos procedimentos indicados no Acordo de Doação a que se refere o artigo 2º deste decreto, providenciando, quando 
for o caso, auditoria por empresa independente, na forma preconizada pelo regramento do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 
- BIRD e/ou do Fundo Fiduciário GEF - Global Environment Facility. 

Artigo 5º - O Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC tem, em 
sua área de atuação, as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções; 
b) responder pela Unidade, junto ao Titular da Pasta; 
c) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos da Unidade; 
d) promover a adoção das providências necessárias ao pleno funcionamento da Unidade; 
II - aprovar as indicações de servidores para integrarem os Grupos de que tratam os incisos IV e V do artigo 3º deste decreto; 
III - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, enquanto dirigente de unidade de despesa, as 

previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
IV - em relação a licitação, as previstas no Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe forem delegadas pelo Titular da 

Pasta, bem como aquelas estabelecidas no Acordo de Doação a que se refere o artigo 2º deste decreto; 
V - outras conferidas, mediante lei ou decreto, a dirigentes de unidades de despesa. 
Parágrafo único - As competências de que trata o inciso V deste artigo poderão, quando necessário, ser especificadas 

mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
Artigo 6º - O Secretário de Agricultura e Abastecimento indicará servidores da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral e 

do Instituto de Economia Agrícola para integrarem o Grupo de Apoio Técnico, da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas 
Ciliares - UCPRMC, visando orientar tecnicamente, apoiar e acompanhar a execução desse Projeto.  

Artigo 7º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial 
o parágrafo único do artigo 5º do Decreto nº 49.723, de 24 de junho de 2005. 

Palácio dos Bandeirantes, 21 de dezembro de 2007 
JOSÉ SERRA 



 

302 

 

  



 

303 

 

ANEXO XXX 
DECRETO Nº 44.074, DE 1º DE JULHO DE 1999 

 

 

 
  

Decreto Nº 44.074, de 1º de julho de 1999 
 
 

Regulamenta a composição e estabelece competência das Ouvidorias de Serviços Públicos, instituídas pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, 
que dispõe sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo 
MÁRIO COVAS, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que, em um Estado democrático, o Governo deve promover o bem-estar da população, assegurando o exercício dos seus direitos; 
Considerando que o direito à prestação de serviços de qualidade, o acesso à informação e a ampliação dos mecanismos de controle e transparência 
na gestão do bem público devem ser incentivados e praticados, para defesa do cidadão e aperfeiçoamento do próprio processo democrático; 
Considerando que o Governo do Estado de São Paulo vem assumindo este compromisso, implementando o Programa da Qualidade e Produtividade 
e incentivando a criação da Lei de Procedimentos Administrativos;  
Considerando que a Lei de Defesa do Usuário do Serviço Público define a constituição de Ouvidorias em todos os órgãos públicos para melhoria da 
qualidade do atendimento ao usuário dos serviços públicos, 
Decreta: 
Artigo 1º - Compete aos ouvidores do serviço público: 
I - exercer a função de representante do cidadão junto à instituição em que atua; 
II - agilizar a remessa de informações de interesse do usuário ao seu destinatário; 
III - facilitar ao máximo o acesso do usuário do serviço à Ouvidoria, simplificando seus procedimentos; 
IV - encaminhar a questão ou sugestão apresentadas à área competente, acompanhando a sua apreciação; 
V - ter livre acesso a todos os setores do órgão onde exerce suas funções, para que possa apurar e propor as soluções requeridas em cada situação; 
VI - identificar problemas no atendimento do usuário; 
VII - sugerir soluções de problemas identificados ao dirigente do órgão em que atue; 
VIII - propor a correção de erros, omissões ou abusos cometidos no atendimento ao usuário; 
IX - atuar na prevenção e solução de conflitos; 
X - estimular a participação do cidadão na fiscalização e planejamento dos serviços públicos; 
XI - estimular o órgão em que atue a explicar e informar ao usuário sobre os procedimentos adotados até a prestação do serviço. 
Artigo 2º - O Ouvidor deve reportar-se diretamente ao dirigente do órgão no exercício de suas funções e atuar em parceria com os agentes públicos a 
fim de promover a qualidade do serviço, a busca da eficiência e da austeridade administrativa. 
§ 1º - O Ouvidor apresentará relatórios semestrais ao dirigente do órgão em que atua, sem prejuízo dos relatórios parciais que se fizerem 
necessários. 
§ 2º - O Ouvidor manterá permanentemente atualizadas as informações e estatísticas referentes às suas atividades, constantes de aplicativos que 
serão disponibilizados na Rede Executiva do Governo. 
Artigo 3º - O Ouvidor exercerá suas funções com independência e autonomia, sem qualquer ingerência político-partidária, visando garantir os direitos 
do cidadão usuário do serviço público desempenhando as seguintes prerrogativas: 
I - solicitar informações e documentos ao órgão público em que atua; 
II - participar de reuniões em órgãos e em entidades de proteção aos usuários; 
III - solicitar esclarecimentos dos funcionários, para poder esclarecer a questão sucitada por um cidadão; 
IV - propor modificações nos procedimentos para a melhoria da qualidade; 
V - formar comitês de usuários, para apurar a opinião do usuário; 
VI - buscar as eventuais causas da deficiência do serviço, evitando sua repetição. 
Artigo 4º - Deverá, ainda, o Ouvidor: 
I - dar sempre ao cidadão uma resposta à questão apresentada, no menor prazo possível, com clareza e objetividade; 
II - atender com cortesia e respeito, afastando-se de qualquer discriminação ou pré-julgamento; 
III - agir com integridade, transparência, imparcialidade e justiça; 
IV - zelar pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência da administração pública; 
V - resguardar o sigilo das informações. 
Artigo 5º - Ao Ouvidor será assegurado o exercício da função pelo período mínimo de 1 (um) ano, permitida a recondução. 
Artigo 6º - Os Secretários de Estado deverão indicar, no prazo estabelecido pela Comissão Intersecretarial, instituída pelo Decreto nº 43.958, de 20 
de abril de 1999: 
I - os nomes dos Ouvidores escolhidos; 
II - cargo que ocupam e data de nomeação; 
III - local de instalação e meios de acesso (telefone, fax e e-mail). 
Parágrafo único - Os Secretários de Estado e demais dirigentes deverão prover a interligação de seus Ouvidores à Rede Executiva do Governo. 
Artigo 7º - O disposto neste decreto aplica-se aos serviços públicos prestados pelo Estado, por meio da Administração Pública direta, indireta e 
fundacional e por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou 
convênio. 
Artigo 8º - A Comissão Intersecretarial, instituída pelo Decreto nº 43.958, de 20 de abril de 1999, adotará as providências necessárias à fiel execução 
deste decreto. 
Artigo 9º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de julho de 1999 
MÁRIO COVAS 
Belisário dos Santos Junior, Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania 
Celino Cardoso, Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antônio Angarita, Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicado na Secretaria de Estado do Governo e Gestão Estratégica, a 1º de julho de 1999. 

http://www.al.sp.gov.br/
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ANEXO XXXI 
LEI Nº 10.294, DE 20 DE ABRIL DE 1999 

 

 
  

  
Lei Nº 10.294, de 20 de abril de 1999 
Dispõe sobre proteção e defesa do usuário do serviço público do Estado de São Paulo e dá outras providências 
O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei: 
CAPÍTULO I 
Das Disposições Gerais 
Artigo 1º - Esta lei estabelece normas básicas de proteção e defesa do usuário dos serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo. 
§ 1º - As normas desta lei visam à tutela dos direitos do usuário e aplicam - se aos serviços públicos prestados: 
a)  pela Administração Pública direta, indireta e fundacional; 
b)  pelos órgãos do Ministério Público, quando no desempenho de função administrativa; 
c)  por particular, mediante concessão, permissão, autorização ou qualquer outra forma de delegação por ato administrativo, contrato ou convênio. 
§ 2º - Esta lei se aplica aos particulares somente no que concerne ao serviço público delegado. 
Artigo 2º - Periodicamente o Poder Executivo publicará e divulgará quadro geral dos serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo, 
especificando os órgãos ou entidades responsáveis por sua realização. 
Parágrafo único - A periodicidade será, no mínimo, anual. 
CAPÍTULO II 
Dos Direitos dos Usuários 
Seção I 
Dos Direitos Básicos 
Artigo 3º - São direitos básicos do usuário: 
I - a informação; 
II - a qualidade na prestação do serviço; 
III - o controle adequado do serviço público. 
Parágrafo único - Vetado. 
Seção II 
Do Direito à Informação 
Artigo 4º - O usuário tem o direito de obter informações precisas sobre: 
I - o horário de funcionamento das unidades administrativas; 
II - o tipo de atividade exercida em cada órgão, sua localização exata e a indicação do responsável pelo atendimento ao público; 
III - os procedimentos para acesso a exames, formulários e outros dados necessários à prestação do serviço; 
IV - a autoridade ou o órgão encarregado de receber queixas, reclamações ou sugestões; 
V - a tramitação dos processos administrativos em que figure como interessado; 
VI - as decisões proferidas e respectiva motivação, inclusive opiniões divergentes, constantes de processo administrativo em que figure como 
interessado. 
§ 1º - O direito à informação será sempre assegurado, salvo nas hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal. 
§ 2º - A notificação, a intimação ou o aviso relativos à decisão administrativa, que devam ser formalizados por meio de publicação no órgão oficial, 
somente serão feitos a partir do dia em que o respectivo processo estiver disponível para vista do interessado, na repartição competente. 
Artigo 5º - Para assegurar o direito à informação previsto no artigo 4º, o prestador de serviço público deve oferecer aos usuários acesso a: 
I - atendimento pessoal, por telefone ou outra via eletrônica; 
II - informação computadorizada, sempre que possível; 
III - banco de dados referentes à estrutura dos prestadores de serviço; 
IV - informações demográficas e econômicas acaso existentes, inclusive mediante divulgação pelas redes públicas de comunicação; 
V - programa de informações, integrante do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP, a que se refere o artigo 28; 
VI - minutas de contratos - padrão redigidas em termos claros, com caracteres ostensivos e legíveis, de fácil compreensão; 
VII - sistemas de comunicação visual adequados, com a utilização de cartazes, indicativos, roteiros, folhetos explicativos, crachás, além de outros; 
VIII - informações relativas à composição das taxas e tarifas cobradas pela prestação de serviços públicos, recebendo o usuário, em tempo hábil, 
cobrança por meio de documento contendo os dados necessários à exata compreensão da extensão do serviço prestado; 
IX - banco de dados, de interesse público, contendo informações quanto a gastos, licitações e contratações, de modo a permitir acompanhamento e 
maior controle da utilização dos recursos públicos por parte do contribuinte. 
Seção III 
Do Direito à Qualidade do Serviço 
Artigo 6º - O usuário faz jus à prestação de serviços públicos de boa qualidade. 
Artigo 7º - O direito à qualidade do serviço exige dos agentes públicos e prestadores de serviço público: 
I - urbanidade e respeito no atendimento aos usuários do serviço; 
II - atendimento por ordem de chegada, assegurada prioridade a idosos, grávidas, doentes e deficientes físicos; 
III - igualdade de tratamento, vedado qualquer tipo de discriminação; 
IV - racionalização na prestação de serviços; 
V - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de exigências, obrigações, restrições e sanções não previstas em lei; 
VI - cumprimento de prazos e normas procedimentais; 
VII - fixação e observância de horário e normas compatíveis com o bom atendimento do usuário; 
VIII - adoção de medidas de proteção à saúde ou segurança dos usuários; 
IX - autenticação de documentos pelo próprio agente público, à vista dos originais apresentados pelo usuário, vedada a exigência de reconhecimento 
de firma, salvo em caso de dúvida de autenticidade; 
X - manutenção de instalações limpas, sinalizadas, acessíveis e adequadas ao serviço ou atendimento; 
XI - observância dos Códigos de Ética aplicáveis às várias categorias de agentes públicos. 
Parágrafo único - O planejamento e o desenvolvimento de programas de capacitação gerencial e tecnológica, na área de recursos humanos, aliados à 
utilização de equipamentos modernos, são indispensáveis à boa qualidade do serviço público. 
Seção IV 
Do Direito ao Controle Adequado do Serviço 
Artigo 8º - O usuário tem direito ao controle adequado do serviço. 
§ 1º - Para assegurar o direito a que se refere este artigo, serão instituídas em todos os órgãos e entidades prestadores de serviços públicos no 
Estado de São Paulo: 

http://www.al.sp.gov.br/
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a) Ouvidorias; 
b) Comissões de Ética. 
§ 2º - Serão incluídas nos contratos ou atos, que tenham por objeto a delegação, a qualquer título, dos serviços públicos a que se refere esta lei, 
cláusulas ou condições específicas que assegurem a aplicação do disposto no § 1º deste artigo. 
Artigo 9º - Compete à Ouvidoria avaliar a procedência de sugestões, reclamações e denúncias e encaminhá- las às autoridades competentes, 
inclusive à Comissão de Ética, visando à: 
I - melhoria dos serviços públicos; 
II - correção de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços públicos; 
III - apuração de atos de improbidade e de ilícitos administrativos; 
IV - prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com os princípios estabelecidos nesta lei; 
V - proteção dos direitos dos usuários; 
VI - garantia da qualidade dos serviços prestados. 
Parágrafo único - As Ouvidorias apresentarão à autoridade superior, que encaminhará ao Governador, relatório semestral de suas atividades, 
acompanhado de sugestões para o aprimoramento do serviço público. 
Artigo 10 - Cabe às Comissões de Ética conhecer das consultas, denúncias e representações formuladas contra o servidor público, por infringência a 
princípio ou norma ético - profissional, adotando as providências cabíveis. 
CAPÍTULO III 
Do Processo Administrativo 
Seção I 
Disposições Gerais 
Artigo 11 - Os prestadores de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nesta qualidade, causarem ao usuário, a terceiros e, 
quando for o caso, ao Poder Público, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 
Artigo 12 - O processo administrativo para apuração de ato ofensivo às normas desta lei compreende três fases: instauração, instrução e decisão. 
Artigo 13 - Os procedimentos administrativos advindos da presente lei serão impulsionados e instruídos de ofício e observarão os princípios da 
igualdade, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da celeridade, da economia, da proporcionalidade dos meios aos fins, da 
razoabilidade e da boa - fé. 
Artigo 14 - Todos os atos administrativos do processo terão forma escrita, com registro em banco de dados próprio, indicando a data e o local de sua 
emissão e contendo a assinatura do agente público responsável. 
Artigo 15 - Serão observados os seguintes prazos no processo administrativo, quando outros não forem estabelecidos em lei: 
I - 2 (dois) dias, para autuação, juntada aos autos de quaisquer elementos e outras providências de simples expediente; 
II - 4 (quatro) dias, para efetivação de notificação ou intimação pessoal; 
III - 5 (cinco) dias, para elaboração de informe sem caráter técnico; 
IV - 15 (quinze) dias, para elaboração de pareceres, perícias e informes técnicos, prorrogáveis por mais 10 (dez) dias a critério da autoridade superior, 
mediante pedido fundamentado; 
V - 5 (cinco) dias, para decisões no curso do processo; 
VI - 15 (quinze) dias, a contar do término da instrução, para decisão final; 
VII - 10 (dez) dias, para manifestações em geral do usuário ou providências a seu cargo. 
Seção II 
Da Instauração 
Artigo 16 - O processo administrativo será instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer usuário de serviço público, bem como dos 
órgãos ou entidades de defesa do consumidor. 
Artigo 17 - A instauração do processo por iniciativa da Administração far - se -á por ato devidamente fundamentado. 
Artigo 18 - O requerimento será dirigido à Ouvidoria do órgão ou entidade responsável pela infração, devendo conter: 
I - a identificação do denunciante ou de quem o represente; 
II - o domicílio do denunciante ou local para recebimento de comunicações; 
III - informações sobre o fato e sua autoria; 
IV - indicação das provas de que tenha conhecimento; 
V - data e assinatura do denunciante. 
§ 1º - O requerimento verbal deverá ser reduzido a termo. 
§ 2º - Os prestadores de serviço deverão colocar à disposição do usuário formulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do 
requerimento previsto no “caput” deste artigo, contendo reclamações e sugestões, ficando facultado ao usuário a sua utilização. 
Artigo 19 - Em nenhuma hipótese será recusado o protocolo de petição, reclamação ou representação formuladas nos termos desta lei, sob pena de 
responsabilidade do agente. 
Artigo 20 - Será rejeitada, por decisão fundamentada, a representação manifestamente improcedente. 
§ 1º - Da rejeição caberá recurso no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação do denunciante ou seu representante. 
§ 2º - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão ou fazê- lo 
subir devidamente informado. 
Artigo 21 - Durante a tramitação do processo é assegurado ao interessado: 
I - fazer - se assistir, facultativamente, por advogado, salvo quando obrigatória a representação, por força de lei; 
II - ter vista dos autos e obter cópia dos documentos nele contidos; 
III - ter ciência da tramitação do processo e das decisões nele proferidas, inclusive da respectiva motivação e das opiniões divergentes; 
IV - formular alegações e apresentar documentos, que, juntados aos autos, serão apreciados pelo órgão responsável pela apuração dos fatos. 
Seção III 
Da Instrução 
Artigo 22 - Para a instrução do processo, a Administração atuará de ofício, sem prejuízo do direito dos interessados de juntar documentos, requerer 
diligências e perícias. 
Parágrafo único - Os atos de instrução que exijam a atuação do interessado devem realizar - se do modo menos oneroso para este. 
Artigo 23 - Serão assegurados o contraditório e a ampla defesa, admitindo - se toda e qualquer forma de prova, salvo as obtidas por meios ilícitos. 
Artigo 24 - Ao interessado e ao seu procurador é assegurado o direito de retirar os autos da repartição ou unidade administrativa, mediante a 
assinatura de recibo, durante o prazo para manifestação, salvo na hipótese de prazo comum. 
Artigo 25 - Quando for necessária a prestação de informações ou a apresentação de provas pelos interessados ou terceiros, estes serão intimados 
para esse fim, com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, mencionando - se data, prazo, forma e condições de atendimento. 
Parágrafo único - Quando a intimação for feita ao denunciante para fornecimento de informações ou de documentos necessários à apreciação e 
apuração da denúncia, o não atendimento implicará no arquivamento do processo, se de outro modo o órgão responsável pelo processo não puder 
obter os dados solicitados. 
Artigo 26 - Concluída a instrução, os interessados terão o prazo de 10 (dez) dias para manifestação pessoal ou por meio de advogado. 
Seção IV 
Da Decisão 
Artigo 27 - O órgão responsável pela apuração de infração às normas desta lei deverá proferir a decisão que, conforme o caso, poderá determinar: 
I - o arquivamento dos autos; 
II - o encaminhamento dos autos aos órgãos competentes para apurar os ilícitos administrativo, civil e criminal, se for o caso; 
III - a elaboração de sugestões para melhoria dos serviços públicos, correções de erros, omissões, desvios ou abusos na prestação dos serviços, 
prevenção e correção de atos e procedimentos incompatíveis com as normas desta lei, bem como proteção dos direitos dos usuários. 
CAPÍTULO IV 
Das Sanções 
Artigo 28 - A infração às normas desta lei sujeitará o servidor público às sanções previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de 
São Paulo e nos regulamentos das entidades da Administração indireta e fundacional, sem prejuízo de outras de natureza administrativa, civil ou 
penal. 
Parágrafo único - Para as entidades particulares delegatárias de serviço público, a qualquer título, as sanções aplicáveis são as previstas nos 
respectivos atos de delegação, com base na legislação vigente. 
CAPÍTULO V 
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Do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP 
Artigo 29 - Fica instituído o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP, que terá por objetivo criar e assegurar: 
I - canal de comunicação direto entre os prestadores de serviços e os usuários, a fim de aferir o grau de satisfação destes últimos e estimular a 
apresentação de sugestões; 
II - programa integral de informação para assegurar ao usuário o acompanhamento e fiscalização do serviço público; 
III - programa de qualidade adequado, que garanta os direitos do usuário; 
IV - programa de educação do usuário, compreendendo a elaboração de manuais informativos dos seus direitos, dos procedimentos disponíveis para 
o seu exercício e dos órgãos e endereços para apresentação de queixas e sugestões; 
V - programa de racionalização e melhoria dos serviços públicos; 
VI - mecanismos alternativos e informais de solução de conflitos, inclusive contemplando formas de liquidação de obrigações decorrentes de danos na 
prestação de serviços públicos; 
VII - programa de incentivo à participação de associações e órgãos representativos de classes ou categorias profissionais para defesa dos 
associados; 
VIII - programa de treinamento e valorização dos agentes públicos; 
IX - programa de avaliação dos serviços públicos prestados. 
§ 1º - Os dados colhidos pelo canal de comunicações serão utilizados na realimentação do programa de informações, com o objetivo de tornar os 
serviços mais próximos da expectativa dos usuários. 
§ 2º - O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP divulgará, anualmente, a lista de órgãos públicos contra os quais 
houve reclamações em relação à sua eficiência, indicando, a seguir, os resultados dos respectivos processos. 
Artigo 30 - Integram o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP: 
I - as Ouvidorias; 
II - as Comissões de Ética; 
III - uma Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, com representação dos usuários, que terá por 
finalidade sistematizar e controlar todas as informações relativas aos serviços especificados nesta lei, facilitando o acesso aos dados colhidos; 
IV - os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas de qualidade do serviço público. 
Parágrafo único - O Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - SEDUSP atuará de forma integrada com entidades 
representativas da sociedade civil. 
Artigo 31 - Esta lei e suas Disposições Transitórias entrarão em vigor na data de sua publicação. 
CAPÍTULO VI 
Das Disposições Transitórias 
Artigo 1º - As Comissões de Ética e as Ouvidorias terão sua composição definida em atos regulamentadores a serem baixados,  em suas respectivas 
esferas administrativas, pelos chefes do Executivo e do Ministério Público, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação desta lei. 
Artigo 2º - Até que seja instituída a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, suas atribuições 
serão exercidas pela Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, criada pela Lei nº 1.866, de 4 de dezembro de 1978. 
Artigo 3º - A primeira publicação do quadro geral de serviços públicos prestados pelo Estado de São Paulo deverá ser feita no prazo de 90 (noventa) 
dias, contados da vigência desta lei. 
Artigo 4º - A implantação do programa de avaliação do serviço público será imediata, devendo ser apresentado o primeiro relatório no prazo de 6 
(seis) meses, contados da vigência desta lei. 
Palácio dos Bandeirantes, 20 de abril de 1999. 
MÁRIO COVAS 
Celino Cardoso 
 Secretário-Chefe da Casa Civil 
Antonio Angarita 
 Secretário do Governo e Gestão Estratégica 
Publicada na Assessoria Técnico - Legislativa aos 21 de abril de 1999. 
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ANEXO XXXII 
DECRETO Nº 50.656, DE 30 DE MARÇO DE 2006 

 
DECRETO Nº 50.656, DE 30 DE MARÇO DE 2006 

Institui e organiza o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias do Estado de São 
Paulo, regulamenta o envio dos relatórios semestrais das ouvidorias e dá providências 
correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e diante da 
manifestação da Subsecretaria de Gestão e Recursos Humanos, da Casa Civil, por intermédio de sua Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das 
Organizações, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica instituído nas Ouvidorias da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional e das Concessionárias de 

Serviço Público do Estado de São Paulo, o Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias com o objetivo de facilitar o atendimento das manifestações 
dos cidadãos encaminhadas às Ouvidorias, e fornecer, por meio eletrônico, informações gerenciais para aprimoramento do serviço público. 

Parágrafo único - O Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias é o sítio eletrônico que permite o registro, o 
encaminhamento, o tratamento e o atendimento das manifestações dos cidadãos usuários do serviço público, bem como a extração de dados 
estatísticos gerenciais de atendimento das Ouvidorias. 

Artigo 2º - A Casa Civil, por intermédio da Subsecretaria de Gestão e Recursos Humanos, tomará as providências necessárias 
para a implementação do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e designará os órgãos ou servidores responsáveis pela sua administração, 
atualização, manutenção e concessão de senhas. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007 
"Artigo 2º - A Secretaria de Gestão Pública tomará as providências necessárias para implementação do Sistema Informatizado 

da Rede de Ouvidorias e designará os órgãos ou servidores responsáveis pela sua administração, atualização, manutenção e concessão de senhas."; 
(NR) 

Artigo 3º - Todas as Ouvidorias do Estado de São Paulo, de sua Administração Direta, Indireta, Fundacional e das 
Concessionárias de Serviço Público Estadual, deverão aderir ao Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias em 60 (sessenta) dias a contar da 
publicação deste decreto. 

Parágrafo único - A adesão da Ouvidoria ao Sistema Informatizado da Rede de Ouvidoria poderá ocorrer de dois modos: 
1. utilização do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias para o registro, o encaminhamento, o tratamento e o 

atendimento das manifestações recebidas pelos usuários de serviço público estadual; 
2. inserção de dados gerenciais de atendimento da Ouvidoria na periodicidade exigida pelos artigos 8º e 9º deste decreto. 
Artigo 4º - São ouvidores para os fins desse decreto, os servidores designados em Diário Oficial ou por ato formal interno do 

órgão em que atua, e que exerçam as atividades descritas no artigo 9º da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e no Decreto nº 44.074, de 1º de 
julho de 1999. 

Artigo 5º -  Os ouvidores poderão requisitar aos responsáveis pela administração do sistema senhas adicionais para servidores 
de sua Ouvidoria. 

Parágrafo único - O ouvidor tem a responsabilidade de gerenciar o uso das senhas de assistentes e atendentes concedidas em 
sua Ouvidoria, e zelar pela sua correta utilização. 

Artigo 6º - Todas as Ouvidorias deverão, a partir de 1º de janeiro de 2007, extrair do Sistema Informatizado da Rede de 
Ouvidorias as informações gerenciais que comporão seu relatório semestral de atividades, na forma dos artigos 8º, 9º, 10 e 11 deste decreto. 

Artigo 7º - A Casa Civil, por intermédio da Subsecretaria de Gestão e Recursos Humanos, deverá tomar as providências 
necessárias para o correto encaminhamento do relatório semestral das ouvidorias, na forma dos artigos 8º, 9º, 10 e 11 deste decreto, e, dentre outras 
medidas, deverá informar às Ouvidorias e às Secretarias de Estado dos prazos e modelo do relatório semestral, bem como deverá elaborar a versão 
final do relatório para a entrega ao Governador do Estado. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007 
"Artigo 7º - A Secretaria de Gestão Pública deverá: 
I - tomar as providências necessárias para o correto encaminhamento do relatório semestral das Ouvidorias, na forma dos 

artigos 8º, 9º, 10 e 11 deste decreto; 
II - além de outras medidas pertinentes: 
a) informar às Ouvidorias, às Secretarias de Estado e à Procuradoria Geral do Estado os prazos e o modelo do relatório 

semestral; 
b) elaborar a versão final do relatório para entrega ao Governador do Estado."; (NR) 
Artigo 8º - Para os fins do disposto no parágrafo único do artigo 9º da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, as Ouvidorias 

deverão extrair do Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias as informações para constituir os relatórios semestrais de suas atividades, e 
apresentá-los aos respectivos superiores imediatos, acompanhados de sugestões para aprimoramento do serviço público. 

Artigo 9º - Os superiores imediatos das Ouvidorias adotarão as providências necessárias para que os respectivos Secretários 
de Estado e o Procurador Geral do Estado recebam os relatórios e as sugestões a que se refere o artigo anterior até o vigésimo dia útil do mês 
subseqüente ao semestre encerrado. 

Artigo 10 - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, até o final do segundo mês subseqüente ao 
encerramento do semestre, encaminharão ao Secretário-Chefe da Casa Civil, com seus pareceres a respeito da matéria, os relatórios extraídos do 
Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e as sugestões de todas as Ouvidorias que, direta ou indiretamente, se encontrem em seus respectivos 
âmbitos de atuação. 

Artigo 11 - Até o final do terceiro mês subseqüente ao semestre encerrado, o Secretário-Chefe da Casa Civil providenciará a 
entrega ao Governador do Estado, dos relatórios, sugestões e pareceres recebidos, acompanhados de observações e indicações de providências. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007 
"Artigo 10 - Os Secretários de Estado e o Procurador Geral do Estado, até o final do segundo mês subseqüente ao 

encerramento do semestre, encaminharão ao Secretário de Gestão Pública, com seus pareceres a respeito da matéria, os relatórios extraídos do 
Sistema Informatizado da Rede de Ouvidorias e as sugestões de todas as Ouvidorias que, direta ou indiretamente, se encontrem em seus respectivos 
âmbitos de atuação.  

Artigo 11 - Até o final do terceiro mês subseqüente ao semestre encerrado, o Secretário de Gestão Pública providenciará a 
entrega ao Governador do Estado, dos relatórios, sugestões e pareceres recebidos, acompanhados de observações e indicações de providências.". 
(NR) 

Artigo 12 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em especial 
as contidas no Decreto nº 49.067, de 22 de outubro de 2004. 

Palácio dos Bandeirantes, 30 de março de 2006 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XXXIII 
DECRETO Nº 45.040, DE 4 DE JULHO DE 2000 

 
DECRETO Nº 45.040, DE 4 DE JULHO DE 2000 

Dispõe sobre as Comissões de Ética e a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São 
Paulo de que trata a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e dá providências correlatas 

MÁRIO COVAS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Considerando que a Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, instituiu o Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços 

Públicos - Sedusp integrado pelas Ouvidorias, pelas Comissões de Ética, pela Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do 
Estado de São Paulo e pelos órgãos encarregados do desenvolvimento de programas da qualidade do serviço público; 

Considerando que as Ouvidorias foram regulamentadas pelo Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999; e 
Considerando que os órgãos encarregados do desenvolvimento de programas da qualidade do serviço público estão 

disciplinados pelo Decreto nº 40.536, de 12 de dezembro de 1995, 
Decreta: 
Artigo 1º - Será instituída uma Comissão de Ética, de que trata a alínea  "b" do § 1º do artigo 8º da Lei nº 10.294, de 20 de abril 

de 1999, em cada um dos seguintes órgãos e entidades: 
I - Secretarias de Estado; 
II - Procuradoria-Geral do Estado; 
III - entidades da Administração indireta do Estado; 
IV - entidades que exercem atribuições delegadas pelo Poder Público Estadual. 
§ 1º - Excepcionalmente, poderão ser instituídas mais de uma Comissão de Ética nos órgãos e entidades a que se refere o 

"caput" deste artigo, observadas as peculiaridades de cada um e respeitados os critérios de descentralização e os segmentos especializados. 
§ 2º - As Comissões de Ética que integrarão as estruturas das Secretarias de Estado, da Procuradoria-Geral do Estado e das 

Autarquias serão instituídas mediante decretos específicos. 
Artigo 2º - As Comissões de Ética, com as atribuições previstas no artigo 10 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, serão 

integradas, cada uma, por 2 (dois) servidores, um dos quais ouvidor, designados pela autoridade competente. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 46.101, de 14 de setembro de 2001 
“Artigo 2º - As Comissões de Ética, com as atribuições previstas no artigo 10 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, serão 

integradas, cada uma, por 3 (três) servidores, um dos quais ouvidor, designados pela autoridade competente.”. (NR) 
Artigo 3º - O Regimento Interno Padrão das Comissões de Ética será baixado mediante resolução do Secretário da Justiça e 

da Defesa da Cidadania. 
Artigo 4º - Fica instituída, junto ao Gabinete do Secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania, diretamente subordinada ao 

Titular da Pasta, a Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo, com a finalidade prevista no inciso III 
do artigo 30 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999. 

Artigo 5º - A Comissão instituída pelo artigo anterior será composta dos seguintes membros, designados pelo Governador do 
Estado: 

I - um representante de cada uma das seguintes Secretarias de Estado: 
a) Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, que exercerá a coordenação dos trabalhos; 
b) Secretaria do Governo e Gestão Estratégica; 
c) Secretaria da Fazenda; 
d) Secretaria de Economia e Planejamento; 
II - um representante de cada um dos seguintes sistemas: 
a) Sistema de Comunicação do Governo do Estado de São Paulo - SICOM, instituído pelo Decreto nº 43.833, de 8 de fevereiro 

de 1999; 
b) Sistema Estratégico de Informações, instituído pelo Decreto nº 40.656, de 9 de fevereiro de 1996; 
III - um representante do "Poupatempo - Centrais de Atendimento ao Cidadão" - Programa do Governo do Estado de São 

Paulo, instituído pela Lei Complementar nº 847, de 16 de julho de 1998; 
IV - um representante de cada uma das seguintes fundações: 
a) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - Procon; 
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - Seade; 
V - um representante de cada uma das seguintes entidades: 
a) Associação Brasileira de Ouvidores - ABO; 
b) entidade representante dos usuários, em cumprimento ao disposto no inciso III do artigo 30 da Lei nº 10.294, de 20 de abril 

de 1999. 
§ 1º - A entidade a que se refere a alínea "b" do inciso V deste artigo será indicada pelo Secretário da Justiça e da Defesa da 

Cidadania, mediante resolução. 
§ 2º - Cada membro da Comissão contará com um suplente, também designado pelo Governador do Estado. 
Artigo 6º - A Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo contará com uma 

Secretaria-Executiva, incumbida de prestar-lhe o apoio necessário à consecução de sua finalidade. 
Parágrafo único - As funções de Secretaria-Executiva da Comissão serão exercidas pela Fundação Sistema Estadual de 

Análise de Dados - Seade. 
Artigo 7º - O Sistema Estratégico de Informações será responsável pelo desenvolvimento, pela manutenção e pela 

disponibilização do sistema de informações necessário para atender à demanda do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - 
Sedusp. 

Artigo 8º - Caberá à Fundação do Desenvolvimento Administrativo - Fundap a implementação de programa permanente de 
formação e capacitação dos integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - Sedusp. 

Artigo 9º - As informações obtidas pelo Sistema Estadual de Defesa do Usuário de Serviços Públicos - Sedusp e organizadas 
pela Comissão de Centralização das Informações dos Serviços Públicos do Estado de São Paulo serão atualizadas e divulgadas anualmente, bem 
como o cadastro de reclamações previsto no § 2º do artigo 29 da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999. 

Parágrafo único - As informações disponibilizadas pelo Sedusp serão utilizadas pelos dirigentes dos órgãos e entidades 
públicos para o estabelecimento das políticas da qualidade dos serviços e gerenciamento dos recursos públicos. 

Artigo 10 - As despesas decorrentes da execução do parágrafo único do artigo 6º e dos artigos 7º e 8º deste decreto correrão à 
conta da Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania. 

(*) Revogado pelo Decreto nº 52.197, de 26 de setembro de 2007 
Artigo 11 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 4 de julho de 2000 
MÁRIO COVAS 
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ANEXO XXXIV 
DECRETO Nº 48.896, DE 26 DE AGOSTO DE 2004 

 
DECRETO Nº 48.896, DE 26 DE AGOSTO DE 2004 

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei nº 
7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na 
Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001, 

Decreta: 
SEÇÃO I 
Dos Objetivos 
Artigo 1º - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO reger-se-á pelas normas estabelecidas na Lei nº 7.663, de 30 

de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001, e por este regulamento, destinando-se a dar suporte financeiro à Política 
Estadual de Recursos Hídricos. 

SEÇÃO II 
Da Gestão 
Artigo 2º - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO será supervisionado por um Conselho de Orientação tripartite, 

com direito a 1 (um) voto por membro, com a seguinte composição: 
I - Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento ou seu representante, que será o Presidente; 
II - Secretário do Meio Ambiente ou seu representante, que será o Vice-Presidente; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007 
"I - Secretário do Meio Ambiente ou seu representante, que será o Presidente; 
II - Secretário de Saneamento e Energia ou seu representante, que será o Vice-Presidente;"; (NR) 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.135-nova redação para incisos) : 
"I - Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos ou seu representante, que será o Presidente; 
II - Secretário do Meio Ambiente ou seu representante, que será o Vice-Presidente;"; (NR) 
III - Secretário de Economia e Planejamento ou seu representante; 
IV - Secretário da Fazenda ou seu representante; 
V - 4 (quatro) membros representantes dos municípios, indicados entre os componentes do Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos - CRH; 
VI - 4 (quatro) membros representantes das entidades da sociedade civil, indicados entre os componentes do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos - CRH. 
Artigo 3º - Para o exercício de suas atribuições, o Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

COFEHIDRO contará com a colaboração: 
I - de uma Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO, cujo dirigente será o Coordenador de Recursos Hídricos da Secretaria de 

Energia, Recursos Hídricos e Saneamento; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007 
"I - de uma Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO, cujo dirigente será o Coordenador da Coordenadoria de Recursos Hídricos, 

da Secretaria do Meio Ambiente;"; (NR) 
II - de agentes técnicos, que serão: 
a) Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE; 
b) Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental - CETESB; 
c) Coordenadoria de Planejamento Ambiental Estratégico e Educação Ambiental, da Secretaria do Meio Ambiente; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008 
"c) da Secretaria do Meio Ambiente: 
1. Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
2. Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA;".(NR) 
d) Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
e) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, da Secretaria do Meio Ambiente; 
f) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, 

Desenvolvimento Econômico e Turismo. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007 
"f) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento;"; (NR) 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009 
"II - de agentes técnicos, que serão: 
a) as seguintes unidades da Secretaria do Meio Ambiente - SMA: 
1. a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
2. a Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
3. a Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
4. o Instituto de Botânica - IBt; 
5. o Instituto Florestal - IF; 
6. o Instituto Geológico - IG; 
b) a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
c) as seguintes entidades vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente - SMA: 
1. a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
2. a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
d) o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, entidade vinculada à Secretaria de Saneamento e Energia; 
e) o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, entidade vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento.". (NR) 
§ 1º - Os técnicos credenciados pelos agentes técnicos acima referidos ficam impedidos de dar parecer técnico, acompanhar e 

fiscalizar a execução de empreendimento, no qual a própria Entidade seja beneficiária de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO. 

§ 2º - O Secretário de Energia, Recursos Hídricos e Saneamento tomará as providências tendentes à formalização dos 
instrumentos jurídicos que se fizerem necessários à atuação dos agentes técnicos previstos neste artigo. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 51.478, de 10 de janeiro de 2007 
"§ 2º - O Secretário do Meio Ambiente tomará as providências tendentes à formalização dos instrumentos jurídicos que se 

fizerem necessários à atuação dos agentes técnicos previstos neste artigo.". (NR) 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.135-nova redação para artigo) : 
"Artigo 3º - Para o exercício de suas atribuições, o Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

COFEHIDRO contará com a colaboração: 
I - de uma Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO, cujo dirigente será o Coordenador da Coordenadoria de Recursos Hídricos, 

da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
II - de agentes técnicos, que serão: 
a) a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
b) o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, entidade vinculada à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
c) o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, entidade vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia;  
d) unidades da Secretaria do Meio Ambiente e entidades a ela vinculadas, nos termos a serem estabelecidos em resolução do 

Secretário do Meio Ambiente. 
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§ 1º - Os técnicos credenciados pelos agentes técnicos a que se refere o inciso II deste artigo ficam impedidos de dar parecer 
técnico, acompanhar e fiscalizar a execução de empreendimento no qual a própria entidade seja beneficiária de recursos do Fundo Estadual de 
Recursos Hídricos - FEHIDRO. 

§ 2º - O Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos tomará as providências tendentes à formalização dos instrumentos 
jurídicos que se fizerem necessários à atuação dos agentes técnicos previstos neste artigo.". (NR) 

Artigo 4º - O Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO será administrado, quanto ao aspecto financeiro, por uma das 
instituições oficiais do sistema de crédito do Estado, a ser indicada pela Junta de Coordenação Financeira da Secretaria da Fazenda. 

Artigo 5º - As deliberações do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, serão 
tomadas por maioria simples de votos, cabendo ao Presidente, ainda, o voto de qualidade. 

Parágrafo único - O Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO reunir-se-á 
ordinariamente, no mínimo uma vez por ano. 

SEÇÃO III 
Das competências 
Artigo 6º - Ao Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, compete: 
I - orientar e aprovar a captação e aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, em 

consonância com os objetivos e metas estabelecidos no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 
II - aprovar as normas e critérios de prioridades para aplicação dos recursos do Fundo, fixando os respectivos limites; 
III - aprovar as normas e critérios contidos nos manuais de procedimentos previstos no inciso III, do artigo 7º deste decreto; 
IV - apreciar relatórios anuais sobre o desenvolvimento dos empreendimentos do Fundo e a posição das aplicações realizadas, 

preparados pelo agente financeiro, pelos agentes técnicos e pela Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO; 
V - aprovar contratações e propostas de trabalho de consultores e/ou auditores externos, observadas as normas de licitações 

pertinentes; 
VI - aprovar as propostas do orçamento anual e do plano plurianual do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, a 

serem encaminhadas à Secretaria de Economia e Planejamento pela Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO; 
VII - opinar sobre os assuntos que lhe forem submetidos; 
VIII - elaborar e aprovar seu regimento interno. 
Artigo 7º - À Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO compete: 
I - coordenar a elaboração dos orçamentos anuais e dos planos plurianuais, em relação às bacias hidrográficas, submetendo-

os à aprovação do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, na estrita observância do cronograma 
orçamentário do Estado; 

II - acompanhar a execução orçamentária com suporte em sistema de informações gerenciais; 
III - elaborar os manuais de procedimentos quanto à priorização, enquadramento, análise técnica, econômico-financeira e sócio 

ambiental dos empreendimentos a serem financiados; 
IV - receber e distribuir para análise dos agentes técnicos as solicitações de financiamento priorizadas e indicadas pelos 

órgãos colegiados definidos pelo artigo 22 da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001; 
V - implantar e manter atualizado sistema de informações gerenciais, controlar o fluxo e a situação das operações; 
VI - articular-se com os agentes técnicos e financeiro para o cumprimento das diretrizes e deliberações do Conselho de 

Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO. 
Artigo 8º - Aos agentes técnicos, no campo de suas respectivas atribuições, compete: 
I - avaliar a viabilidade técnica e o custo dos empreendimentos a serem financiados; 
II - fiscalizar a execução dos empreendimentos aprovados, manifestando-se conclusivamente sobre a conformidade técnica, 

cumprimento do cronograma físico-financeiro e regularidade das prestações de contas, em conformidade com as normas específicas estabelecidas 
pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 

III - assistir o agente financeiro nos enquadramentos técnicos, quanto aos aspectos de fiscalização e controle dos projetos, 
serviços e obras; 

IV - elaborar em conjunto com o agente financeiro os relatórios técnicos respectivos, identificando a situação particular de cada 
empreendimento; 

V - manter atualizado o sistema de informações gerenciais; 
VI - declarar, quando for o caso, a inadimplência técnica dos contratantes com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO, conforme normas estabelecidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 
VII - propor ao Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO critérios para avaliação e 

aprovação quanto aos aspectos de viabilidade técnica e de custo dos empreendimentos; 
VIII - apoiar a Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO no exercício de suas competências. 
Artigo 9º - Ao agente financeiro, compete: 
I - estabelecer os procedimentos econômico-financeiros e jurídico-legais para a análise e/ou enquadramento dos pedidos de 

financiamento, segundo as normas estabelecidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 
II - acompanhar a aplicação de recursos na execução dos empreendimentos, previamente a cada liberação, conforme o 

cronograma de desembolso e prestações de contas, manifestando-se conclusivamente acerca da conformidade do empreendimento em relação ao 
contrato e normas específicas aprovadas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 

III - aprovar as concessões de crédito, celebrar e gerenciar os respectivos contratos; 
IV - administrar os recursos financeiros constituídos a favor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, segundo as 

normas do Banco Central do Brasil; 
V - gerir os recursos financeiros oriundos da cobrança pelo uso d'água, vinculando-os às sub-contas organizadas por bacias 

hidrográficas; 
VI - contabilizar o movimento do Fundo em registro próprio, distinto de sua contabilidade geral; 
VII - elaborar, mensalmente, relatório sobre a posição financeira dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO; 
VIII - declarar, quando for o caso, a inadimplência financeira dos contratantes com o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO, conforme normas estabelecidas pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 
IX - manter atualizado o sistema de informações gerenciais; 
X - apoiar a Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO no exercício de suas competências. 
Artigo 10 - O agente financeiro e os agentes técnicos celebrarão convênios entre si, após autorização governamental, 

destinados a disciplinar e integrar as respectivas atividades no sentido de serem plenamente atendidos os objetivos do Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos - FEHIDRO. 

SEÇÃO IV 
Dos Recursos 
Artigo 11 - Constituirão recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO: 
I - recursos do Estado e dos municípios a ele destinados por disposição legal; 
II - transferência da União ou de Estados vizinhos, destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos de 

interesse comum; 
III - compensação financeira que o Estado receber em decorrência dos aproveitamentos hidroenergéticos em seu território, 

deduzido o percentual destinado ao Fundo de Expansão Agropecuária e da Pesca, nos termos da Lei nº 7.964, de 16 de julho de 1992; 
IV - resultado da cobrança pela utilização de recursos hídricos, em conformidade com o artigo 14, incisos I e II, da Lei nº 7.663, 

de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001; 
V - empréstimos, nacionais e internacionais, e recursos provenientes da ajuda e cooperação internacional e de acordos 

intergovernamentais; 
VI - retorno das operações de crédito contratadas, com órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado e dos 

municípios, consórcios intermunicipais, concessionárias de serviços públicos e empresas privadas; 
VII - produtos de operações de crédito e os rendimentos provenientes da aplicação de seus recursos; 
VIII - resultados de aplicações de multas cobradas dos infratores da legislação de águas; 
IX - recursos decorrentes do rateio de custos referentes a obras de aproveitamento múltiplo, de interesse comum ou coletivo; 
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X - doações de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou multinacionais e recursos 
eventuais. 

§ 1º - Serão despendidos até 10% (dez por cento) dos recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO com 
despesas de custeio e pessoal, destinando-se o restante, obrigatoriamente, para a efetiva elaboração de projetos e execução de obras e serviços do 
Plano Estadual de Recursos Hídricos. 

§ 2º - Do montante previsto no parágrafo anterior poderão ser despendidos até 1/3 (um terço) desse valor, em programas de 
desenvolvimento institucional, gerencial, tecnológico e treinamento de recursos humanos aprovados pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual 
de Recursos Hídricos - COFEHIDRO. 

SEÇÃO V 
Dos Beneficiários e das Aplicações do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO 
Artigo 12 - A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Recuros Hídricos - FEHIDRO obedecerá ao disposto nos artigos 37, 

37-A e 37-B da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 10.843, de 5 de julho de 2001, podendo habilitar-se à obtenção de 
recursos do mesmo Fundo: 

I - pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta do Estado e dos Municípios do Estado de São Paulo; 
II - concessionárias e permissionárias de serviços públicos, com atuação nos campos do saneamento, no meio ambiente ou no 

aproveitamento múltiplo de recursos hídricos; 
III - consórcios intermunicipais regularmentes constituídos; 
IV - entidades privadas sem finalidades lucrativas, usuárias ou não de recursos hídricos, mediante realização de estudos, 

projetos, serviços, ações e obras enquadradas nos Planos das Bacias Hidrográficas e no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, e que 
preencham os seguintes requisitos: 

a) constituição definitiva, há pelo menos 4 (quatro) anos, nos termos da legislação pertinente; 
b) deter, dentre suas finalidades principais, a proteção ao meio ambiente ou atuação na área dos recursos hídricos; 
c) atuação comprovada no âmbito do Estado de São Paulo ou da Bacia Hidrográfica. 
Artigo 13 - As pessoas jurídicas de direito privado, usuárias de recursos hídricos, poderão habilitar-se à obtenção de recursos 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, por intermédio de financiamentos reembolsáveis. 
Parágrafo único - Os recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO repassados a pessoas jurídicas de direito 

privado, com finalidades lucrativas não poderão incorporar-se definitivamente aos seus patrimônios, sob pena de suspensão dos repasses e 
devolução dos valores recebidos, acrescidos das cominações legais e negociais. 

SEÇÃO VI 
Das Condições das Operações Financeiras 
Artigo 14 - Os termos e condições das operações financeiras poderão variar conforme as características dos programas a que 

estiverem vinculados, de acordo com o que for estabelecido pelo Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO. 
Artigo 15 - Os financiamentos reembolsáveis não deverão ultrapassar 80% (oitenta por cento) do orçamento total dos 

respectivos empreendimentos. 
Artigo 16 - A concessão de financiamentos, reembolsáveis ou não, dependerá de parecer favorável dos agentes técnicos 

quanto à viabilidade técnica, econômica-financeira e jurídica. No caso de financiamentos reembolsáveis dependerá, ainda, de aprovação, pelo agente 
financeiro, da capacidade creditória do requerente e das garantias a serem oferecidas. 

Artigo 17 - As contratações das operações de crédito realizadas com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 
FEHIDRO, far-se-ão de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos de comum acordo entre o agente financeiro e o Conselho de Orientação 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, respeitados os parâmetros da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela Lei nº 
10.843, de 5 de julho de 2001. 

Artigo 18 - Os agentes técnicos e financeiro serão remunerados de acordo com deliberação do Conselho de Orientação do 
Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO, observadas as normas técnicas, financeiras e operacionais próprias do sistema. 

Artigo 19 - Ao funcionamento e administração do Fundo aplicam-se, no que couber, as normas do Decreto-lei Complementar nº 
16, de 2 abril de 1970, e do Decreto-lei Complementar nº 18, de 17 de abril de 1970. 

Artigo 20 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial os 
Decretos nº 37.300, de 25 de agosto de 1993 e nº 43.204, de 23 de junho de 1998. 

Palácio dos Bandeirantes, 26 de agosto de 2004 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XXXV 
DECRETO Nº 56.758, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 

 
DECRETO Nº 56.758, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2011 

Cria e organiza, na Secretaria do Meio Ambiente, a Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável 
- Microbacias II - UGL/PDRS, de que trata o Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, e dá providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista a 
necessidade de criação de estrutura específica para atender às diretrizes do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, 
financiador do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - PDRS, instituído pelo Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, 

Decreta: 
Artigo 1º - Fica criada e organizada, na estrutura da Secretaria do Meio Ambiente, junto à Coordenadoria de Biodiversidade e 

Recursos Naturais - CBRN, a Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS, de que trata o 
Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010, para execução das ações atribuídas à Pasta do Meio Ambiente na implementação do referido 
Projeto. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.140- § único passa a denominar-se 1º e acrescenta § 
2º) : 

Parágrafo único -  § 1º - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - 
UGL/PDRS, cujos membros serão designados Secretário do Meio Ambiente, será integrada por: 

1. um Gestor Executivo, que exercerá a coordenação dos trabalhos e responderá pela Gerência Técnica Ambiental prevista no 
inciso III do artigo 4º do Decreto nº 56.449, de 29 de novembro de 2010; 

2. um Gestor Técnico, com a função de apoiar o Gestor Executivo no planejamento e acompanhamento das ações técnicas do 
PDRS atribuídas à Secretaria do Meio Ambiente, e substituí-lo em seus impedimentos; 

3. um Gestor Administrativo e Financeiro, com a função de apoiar o Gestor Executivo no planejamento, acompanhamento e 
controle das ações  administrativas e financeiras do PDRS atribuídas à Secretaria do Meio Ambiente, e substituí-lo em seus impedimentos, na 
ausência do Gestor Técnico; 

4. Equipes Técnica e de Apoio Administrativo e Financeiro para a execução das ações previstas no PDRS. 
"§ 2º - A Equipe de Apoio Administrativo e Financeiro é órgão subsetorial dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, cabendo-
lhe, nessa qualidade, as atribuições previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; 

Artigo 2º - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS será 
responsável pela consecução das metas e objetivos gerais do Projeto exclusivamente no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente, tendo as seguintes 
atribuições: 

I - realizar o planejamento, o controle, a avaliação e a revisão do conjunto das ações do PDRS sob sua responsabilidade, em 
todas as suas etapas, inclusive quanto à programação físico-financeira; 

II - manter sistema de controle e produzir informações gerenciais sobre o progresso físico e financeiro dessas ações; 
III - realizar licitações e contratações para a execução de obras, a prestação de serviços e a aquisição de bens, assim como 

seleção de consultores, em conformidade com as condições estabelecidas no contrato de empréstimo, nas Diretrizes do BIRD, no Manual 
Operacional do Projeto e nos Planos Operativos Anuais e de Aquisições, observando, ainda, as disposições legais e regulamentares pertinentes; 

IV - gerenciar os contratos de obras, serviços, aquisições e consultorias, atestando o cumprimento dos marcos contratuais, a 
sua execução e autorizando os respectivos pagamentos; 

V - manter registro e controle dos bens adquiridos nas ações sob sua responsabilidade; 
VI - manter registros contábeis relativos às ações sob sua responsabilidade, permitindo o acesso do BIRD ou da UGP, para 

exame dos dados, sempre que requerido; 
VII - assegurar a disponibilidade de informações necessárias para a auditoria do PDRS, sempre que requerido; 
VIII - prestar à UGP todas as informações necessárias ao gerenciamento do Projeto, a respeito das ações sob sua 

responsabilidade, nos termos fixados pelo BIRD. 
Artigo 3º - O Gestor Executivo da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - 

UGL/PDRS tem, em sua área de atuação, as seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário do Meio Ambiente no desempenho de suas funções; 
b) responder pela Unidade, junto ao Titular da Pasta; 
c) coordenar, orientar, acompanhar e avaliar os trabalhos da Unidade; 
d) promover a adoção das providências necessárias ao pleno funcionamento da Unidade; 
II - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, enquanto dirigente de unidade de despesa, as 

previstas no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
III - em relação às licitações e contratos, as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, que lhe 

forem delegadas pelo Titular da Pasta, bem como as estabelecidas no contrato de empréstimo; 
IV - outras conferidas, mediante lei ou decreto, a dirigentes de unidades de despesa. 
Parágrafo único - As competências de que trata o inciso IV deste artigo poderão, quando necessário, ser especificadas 

mediante resolução do Secretário do Meio Ambiente. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 57.933, de 2 de abril de 2012 (art.140-acrescenta artigo) : 

"Artigo 3º-A - O Gestor Administrativo e Financeiro da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias 
II - UGL/PDRS tem, em sua área de atuação, além de outras compreendidas no item 3 do § 1º do artigo 1º deste decreto, as competências 
previstas nos artigos 15 e 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

Parágrafo único - As competências previstas no inciso III do artigo 15 e no inciso I do artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de 
abril de 1970, serão exercidas em conjunto com o dirigente da unidade de despesa.". 

Artigo 4º - Ficam acrescentados ao Decreto nº 54.653, de 6 de agosto de 2009, os seguintes dispositivos: 
I - o inciso IX ao artigo 8º, com a seguinte redação: 
"IX - Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS."; 
II - a Seção IV e o artigo 138A ao Capítulo X, com a seguinte redação: 
"Seção IV Da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS 
Artigo 138A - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS é 

disciplinada mediante decreto específico.". 
Artigo 5º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
Palácio dos Bandeirantes, 10 de fevereiro de 2011 
GERALDO ALCKMIN 
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ANEXO XXXVI 
DECRETO Nº 54.653, DE 6 DE AGOSTO DE 2009 

 
DECRETO Nº 54.653, DE 6 DE AGOSTO DE 2009 

Reorganiza a Secretaria do Meio Ambiente - SMA e dá providências correlatas 
JOSÉ SERRA, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, considerando o início da 

vigência da Lei nº 13.542, de 8 de maio de 2009, que altera a denominação da CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental para 
CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, redefinindo suas atribuições, 

Decreta: 
CAPÍTULO I 
Disposição Preliminar 
Artigo 1º - A Secretaria do Meio Ambiente - SMA fica reorganizada nos termos deste decreto. 
CAPÍTULO II 
Do Campo Funcional 
Artigo 2º - Constituem o campo funcional da Secretaria do Meio Ambiente - SMA: 
I - de modo a atuar, no âmbito do Estado de São Paulo, como órgão seccional do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA, de que trata a Lei federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e como órgão central do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, constituído pela Lei nº 
9.509, de 20 de março de 1997: 

a) a coordenação do processo de formulação, aprovação, execução, avaliação e atualização da Política Estadual do Meio 
Ambiente, de que trata a Lei nº 9.509, de 20 de março de 1997; 

b) a análise e o acompanhamento das políticas públicas setoriais que tenham impacto no meio ambiente; 
c) a definição da Política Estadual do Meio Ambiente e a elaboração de normas que regulem o licenciamento e a fiscalização 

ambiental no Estado de São Paulo, que deverão ser, obrigatoriamente, seguidas por todos os órgãos e entidades executores do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, 
em especial pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, bem como pelas unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo; 

d) a aprovação dos planos, programas e orçamentos dos órgãos e entidades executores da Política Estadual do Meio 
Ambiente e a coordenação de sua execução; 

e) a articulação e a coordenação dos planos e das ações decorrentes da Política Estadual do Meio Ambiente com os órgãos e 
entidades setoriais e locais; 

f) o gerenciamento das interfaces com os estados limítrofes e com a União no que concerne às políticas, planos e ações 
ambientais; - retificação abaixo - 

g) a fiscalização ambiental, visando ao desenvolvimento sustentável do Estado; 
h) a coordenação do Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, criado pelo Decreto nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006; 
i) a realização do planejamento ambiental, organizacional e estratégico, afeto à execução das políticas públicas, visando 

adequar e integrar a atividade humana à proteção, recuperação e sustentabilidade dos recursos ambientais; 
j) a promoção de ações: 
1. de educação ambiental, integradas aos instrumentos de gestão, visando à proteção, recuperação e sustentabilidade dos 

recursos ambientais; 
2. de normatização, controle, fiscalização, regularização, proteção, conservação e recuperação dos recursos naturais; 
3. de fiscalização, proteção e conservação da biodiversidade; 
l) a realização de pesquisas científicas e tecnológicas para o estabelecimento de parâmetros relacionados à proteção do meio 

ambiente; 
m) o monitoramento e a avaliação da eficácia dos instrumentos utilizados para garantir o desenvolvimento sustentável do 

Estado de São Paulo; 
n) a definição da política estadual de informações para a gestão ambiental e o acompanhamento de sua execução; 
o) a expedição de autorizações para destinação, uso e manejo de fauna silvestre, bem como para o beneficiamento, o 

transporte e a comercialização de produtos e subprodutos da fauna silvestre, sem prejuízo de licenças ambientais legalmente exigíveis; 
II - de modo a atuar como responsável pelo planejamento, coordenação e execução da Política Estadual de Recursos Hídricos 

em todo o território do Estado, observadas as disposições da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, suas alterações posteriores e seus 
regulamentos: 

a) a coordenação e a supervisão do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e a aplicação dos 
instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos; 

b) a participação na normatização do desenvolvimento, controle, regularização, proteção, conservação e recuperação dos 
recursos hídricos, superficiais e subterrâneos; 

c) a elaboração, o desenvolvimento e a implementação de planos e programas de apoio aos municípios do Estado nas áreas 
de sua atuação; 

d) a definição da política estadual de informações para a gestão de recursos hídricos e o acompanhamento de sua execução; 
III - o cumprimento, por meio de convênio, das disposições contidas na Lei nº 12.916, de 16 de abril de 2008. 
Parágrafo único - Excetuam-se das funções previstas no campo funcional da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, em relação 

ao contido nos seguintes dispositivos: 
1. inciso I, as atividades relativas à fauna doméstica, ressalvado o disposto no inciso III deste artigo; 
2. inciso II, as atividades relativas às obras de infraestrutura de recursos hídricos, bem como a operação e a manutenção de 

estruturas hidráulicas. 
CAPÍTULO III 
Da Estrutura 
SEÇÃO I 
Da Estrutura Básica 
Artigo 3º - A Secretaria do Meio Ambiente - SMA tem a seguinte estrutura básica: 
I - Gabinete do Secretário; 
II - Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 
III- Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 
IV - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
V - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
VI - Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
VII - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
VIII - Instituto de Botânica - IBt; 
IX - Instituto Florestal - IF; 
X - Instituto Geológico - IG. 
Parágrafo único - A Secretaria do Meio Ambiente - SMA conta, ainda, com: 
1. as seguintes entidades vinculadas: 
a) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
b) Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
c) CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
2. os seguintes fundos vinculados: 
a) Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP, instituído pela Lei n° 11.160, de 18 de junho de 2002, 

regulamentada pelo Decreto n° 46.842, de 19 de junho de 2002, alterado pelo Decreto nº 48.767, de 30 de junho de 2004; 
b) Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, instituído pela Lei n° 7.663, de 30 de dezembro de 1991, alterada pela 
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Lei n° 10.843, de 5 de julho de 2001, e regulamentada pelo Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004, alterado pelo Decreto nº 51.478, de 10 de 
janeiro de 2007; 

c) Fundo Estadual para a Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, instituído pela Lei nº 13.577, de 8 de 
julho de 2009. - retificação abaixo - 

 
SEÇÃO II 
Do Detalhamento da Estrutura Básica 
SUBSEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 
Artigo 4º - Integram o Gabinete do Secretário: 
I - Chefia de Gabinete; 
II - Assessoria Técnica; 
III - Corregedoria Administrativa; 
IV - Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no 

Estado de São Paulo; 
V - Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 

Mananciais; 
VI - Câmara de Compensação Ambiental; 
VII - Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC; 
VIII - Ouvidoria Ambiental; 
IX - Comissão de Ética; 
X - Conselho Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - 

CGP; 
XI - Conselho de Orientação do Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável - CORA; 
XII - Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga; 
XIII - Núcleo de Apoio Administrativo. 
§ 1º - Integra, ainda, o Gabinete do Secretário, reportando-se ao Chefe de Gabinete, a Consultoria Jurídica, órgão da 

Procuradoria Geral do Estado. 
§ 2º - O Núcleo de Apoio Administrativo presta serviços ao Titular da Pasta e ao Secretário Adjunto. 
Artigo 5º - Subordinam-se ao Chefe de Gabinete: 
I - Departamento de Administração; 
II - Departamento de Recursos Humanos; 
III - Centro de Gestão de Documentos; 
IV - Grupo de Planejamento Setorial - GPS. 
Artigo 6º - O Departamento de Administração tem a seguinte estrutura: 
I - Centro de Orçamento e Finanças, com: 
a) Núcleo de Orçamento e Custos; 
b) Núcleo de Despesa; 
II - Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, com: 
a) Núcleo de Programação e Controle de Estoques; 
b) Núcleo de Compras; 
c) Núcleo de Licitações e Contratos; 
d) Núcleo de Administração Patrimonial; 
III - Centro de Infraestrutura, com: 
a) Núcleo de Transportes; 
b) Núcleo de Apoio à Informática; 
c) Núcleo de Serviços Gerais. 
Artigo 7º - O Departamento de Recursos Humanos tem a seguinte estrutura: 
I - Centro de Gestão de Pessoal; 
II - Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
III - Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 
IV - Núcleo de Apoio Administrativo. 
SUBSEÇÃO II 
Da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
Artigo 8º - A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN tem a seguinte estrutura: 
I - Departamento de Proteção da Biodiversidade, com: 
a) Centro de Planejamento Aplicado; 
b) Centro de Recuperação; 
c) Centro de Fauna Silvestre, com: 
1. Núcleo de Manejo de Fauna Silvestre; 
2. Núcleo de Destinação de Fauna Silvestre; 
3. Núcleo de Fauna Silvestre em Cativeiro; 
II - Departamento de Desenvolvimento Sustentável, com: 
a) Centro de Desenvolvimento Tecnológico; 
b) Centro de Programas de Uso Sustentável; 
III - Departamento de Fiscalização e Monitoramento, com: 
a) Centro de Fiscalização; 
b) Centro de Monitoramento; 
IV - Centro de Informações; 
V - Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo, com: 
a) 2 (dois) Núcleos de Programas e Projetos (I e II); - retificação abaixo - 
b) 3 (três) Núcleos de Fiscalização e Monitoramento (de I a III); - retificação abaixo - 
VI - 9 (nove) Centros Técnicos Regionais (de I a IX), contando, cada um, com: 
a) Núcleo de Programas e Projetos; 
b) Núcleo de Fiscalização e Monitoramento;  
c) Unidades Regionais de Apoio Técnico;  
VII - Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC; 
VIII - Centro Administrativo, com: 
a) Núcleo de Orçamento e Finanças; 
b) Núcleo de Compras e Suprimentos; 
c) Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.758, de 10 de fevereiro de 2011 (art.4º - acrescenta inciso) : 
"IX - Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS."; 
§ 1º - Os Centros Técnicos Regionais previstos no inciso VI deste artigo serão sediados em municípios não compreendidos na 

Região Metropolitana da Grande São Paulo. 
§ 2º - As Unidades Regionais de Apoio Técnico a que se refere a alínea "c" do inciso VI deste artigo: 
1. não se caracterizam como unidades administrativas;  
2. serão localizadas em municípios que não contem com Centro Técnico Regional. 
§ 3º - Cada Unidade Regional de Apoio Técnico, limitada a 1 (uma) por município e observado o disposto no item 2 do 

parágrafo 2º deste artigo, será instalada e integrada à estrutura do respectivo Centro Técnico Regional mediante resolução do Secretário do Meio 
Ambiente, considerando a demanda local pelos serviços compreendidos nas atribuições especificadas no artigo 51 deste decreto. 
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§ 4º - Sem prejuízo do disposto no item 1 do § 2º deste artigo e exclusivamente para os fins do sistema de folha de pagamento 
de pessoal e atividades correlatas, as Unidades Regionais de Apoio Técnico serão consideradas como unidades administrativas, não lhes 
correspondendo, porém, qualquer nível hierárquico.  

SUBSEÇÃO III 
Da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA 
Artigo 9º - A Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA tem a seguinte estrutura: 
I - Departamento de Documentação e Difusão, com: 
a) Centro de Referências em Educação Ambiental com: 
1. Núcleo de Acervo; 
2. Núcleo de Logística e Apoio a Eventos; 
b) Centro de Produção de Mídias; 
II - Departamento de Atividades em Educação Ambiental, com: 
a) Centro de Análise e Avaliação de Projetos; 
b) Centro de Capacitação; 
c) Centro de Mobilização; 
III - Núcleo Administrativo. 
SUBSEÇÃO IV 
Da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA 
Artigo 10 - A Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA tem a seguinte estrutura: 
I - Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico, com: 
a) Centro de Políticas Públicas; 
b) Centro de Zoneamento Ambiental; 
c) Centro de Projetos; 
II - Departamento de Informações Ambientais, com: 
a) Centro de Diagnósticos Ambientais; 
b) Centro de Integração e Gerenciamento de Informações; 
III - Núcleo Administrativo. 
SUBSEÇÃO V 
Da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi 
Artigo 11 - A Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi tem a seguinte estrutura: 
I - Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos, com: 
a) Centro de Suporte Técnico; 
b) Centro de Suporte Institucional; 
II - Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, com: 
a) Centro de Apoio Técnico-Operacional; 
b) Centro de Captação e Aplicação de Recursos de Investimento; 
III - Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais, com: 
a) Centro de Cadastro e Informações; 
b) Centro de Articulação Institucional; 
IV - Núcleo Administrativo. 
SEÇÃO III 
Das Assistências Técnicas, dos Corpos Técnicos e das Células de Apoio Administrativo 
Artigo 12 - As unidades a seguir relacionadas contam, cada uma, com: 
I - Corpo Técnico e Célula de Apoio Administrativo: 
a) a Assessoria Técnica; 
b) a Ouvidoria Ambiental; 
c) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
1. o Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
2. os Centros Técnicos Regionais; 
II - Assistência Técnica e Célula de Apoio Administrativo: 
a) a Chefia de Gabinete; 
b) o Departamento de Administração; 
c) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
d) a Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
e) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
f) a Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
g) o Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
III - Corpo Técnico: 
a) do Departamento de Recursos Humanos: 
1. o Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
2. o Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 
b) o Centro de Gestão de Documentos; 
c) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
1. os Centros do Departamento de Proteção da Biodiversidade; 
2. os Centros do Departamento de Desenvolvimento Sustentável; 
3. os Centros do Departamento de Fiscalização e Monitoramento; 
4. o Centro de Informações; 
d) da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA: 
1. os Centros do Departamento de Documentação e Difusão; 
2. os Centros do Departamento de Atividades em Educação Ambiental; 
e) da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA: 
1. os Centros do Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico; 
2. os Centros do Departamento de Informações Ambientais; 
f) da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi: 
1. os Centros do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
2. os Centros do Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 
3. os Centros do Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais; 
IV - Assistência Técnica, o Departamento de Recursos Humanos; 
V - Célula de Apoio Administrativo, a Corregedoria Administrativa. 
Artigo 13 - Os Corpos Técnicos, as Assistências Técnicas e as Células de Apoio Administrativo não se caracterizam como 

unidades administrativas. 
CAPÍTULO IV 
Dos Níveis Hierárquicos 
Artigo 14 - As unidades da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, de que trata este decreto, têm os seguintes níveis 

hierárquicos: 
I - de Coordenadoria: 
a) a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
b) a Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
c) a Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
d) a Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
II - de Departamento Técnico: 
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a) o Instituto de Botânica - IBt; 
b) o Instituto Florestal - IF; 
c) o Instituto Geológico - IG; 
d) o Departamento de Administração; 
e) o Departamento de Recursos Humanos; 
f) os Departamentos da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
g) os Departamentos da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
h) os Departamentos da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
i) os Departamentos da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
III - de Divisão Técnica: 
a) os Centros do Departamento de Administração; 
b) do Departamento de Recursos Humanos: 
1. o Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos; 
2. o Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos; 
c) o Centro de Gestão de Documentos; 
d) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
1. os Centros do Departamento de Proteção da Biodiversidade; 
2. os Centros do Departamento de Desenvolvimento Sustentável; 
3. os Centros do Departamento de Fiscalização e Monitoramento; 
4. o Centro de Informações; 
5. o Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
6. os Centros Técnicos Regionais; 
7. o Centro Administrativo; 
e) da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA: 
1. os Centros do Departamento de Documentação e Difusão; 
2. os Centros do Departamento de Atividades em Educação Ambiental; 
f) da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA: 
1. os Centros do Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico; 
2. os Centros do Departamento de Informações Ambientais; 
g) da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi: 
1. os Centros do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos; 
2. os Centros do Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos; 
3. os Centros do Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais; 
IV - de Divisão, o Centro de Gestão de Pessoal, do Departamento de Recursos Humanos; 
V - de Serviço Técnico: 
a) da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
1. os Núcleos do Centro de Fauna Silvestre, do Departamento de Proteção da Biodiversidade; 
2. os Núcleos do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
3. os Núcleos dos Centros Técnicos Regionais; 
b) da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA, os Núcleos do Centro de Referências em Educação Ambiental; 
VI - de Serviço: 
a) o Núcleo de Apoio Administrativo, do Gabinete do Secretário; 
b) do Departamento de Administração: 
1. os Núcleos do Centro de Orçamento e Finanças; 
2. os Núcleos do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos; 
3. os Núcleos do Centro de Infraestrutura; 
c) o Núcleo de Apoio Administrativo do Departamento de Recursos Humanos; 
d) os Núcleos do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
e) os Núcleos Administrativos, das Coordenadorias de Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de 

Recursos Hídricos - CRHi. 
CAPÍTULO V 
Dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
SEÇÃO I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 
Artigo 15 - O Departamento de Recursos Humanos é o órgão setorial do Sistema de Administração de Pessoal na Secretaria 

do Meio Ambiente - SMA e presta, também, serviços de órgão subsetorial a todas as unidades da Pasta que não contem com órgãos subsetoriais 
próprios. 

Artigo 16 - São órgãos subsetoriais do Sistema de Administração de Pessoal: 
I - a Seção de Pessoal, da Divisão de Administração, do Instituto de Botânica - IBt; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

"I - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
II - a Seção de Pessoal, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF; 
III - a Seção de Pessoal, da Divisão de Administração, do Instituto Geológico - IG. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 

"III - o Núcleo de Gestão de Pessoal, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
SEÇÃO II 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
Artigo 17 - O Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, é órgão setorial dos Sistemas de 

Administração Financeira e Orçamentária na Secretaria do Meio Ambiente - SMA e presta, também, serviços de órgão subsetorial a todas as 
unidades da Pasta que não contem com órgãos subsetoriais próprios. 

Artigo 18 - São órgãos subsetoriais dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária: 
I - o Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - 

CBRN; 
II - o Grupo de Apoio Administrativo e Financeiro, da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - 

UCPRMC; 
III - a Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto de Botânica - IBt; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

"III - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
IV - a Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF; 
V - a Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto Geológico - IG. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 

"V - o Núcleo de Finanças, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
SEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 
Artigo 19 - O Núcleo de Transportes, do Centro de Infraestrutura, do Departamento de Administração, é órgão setorial do 

Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados na Secretaria do Meio Ambiente - SMA e presta, também, serviços de órgão 
subsetorial a todas as unidades da Pasta que não contem com órgãos subsetoriais próprios. 

Artigo 20 - São órgãos subsetoriais do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados: 
I - o Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e 

Recursos Naturais - CBRN; 
II - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto de Botânica - IBt; 
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(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"II - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 

III - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF; 
IV - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto Geológico - IG. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 

"IV - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
Artigo 21 - São órgãos detentores do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados: 
I - o Núcleo de Transportes, do Centro de Infraestrutura, do Departamento de Administração; 
II - o Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade 

e Recursos Naturais - CBRN; 
III - o Núcleo Administrativo, da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
IV - o Núcleo Administrativo, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
V - o Núcleo Administrativo, da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
VI - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto de Botânica - IBt; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

"VI - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto de Botânica - IBt;"; (NR) 
VII - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF; 
VIII - a Seção de Administração de Subfrota, da Divisão de Administração, do Instituto Geológico - IG; 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 

"VIII - o Núcleo de Administração de Subfrota, do Centro Administrativo, do Instituto Geológico - IG;"; (NR) 
IX - outras unidades designadas como depositárias de veículos oficiais. 
CAPÍTULO VI 
Das Atribuições 
SEÇÃO I 
Do Gabinete do Secretário 
SUBSEÇÃO I 
Da Chefia de Gabinete 
Artigo 22 - A Chefia de Gabinete tem as seguintes atribuições: 
I - examinar e preparar o expediente encaminhado ao Titular da Pasta, pertinente às unidades subordinadas ao Chefe de 

Gabinete ou que a ele se reportem; 
II - executar atividades relacionadas com as audiências e representações do Secretário; 
III - supervisionar e coordenar as atividades relacionadas com a administração geral da Secretaria; 
IV - produzir informações que sirvam de base à tomada de decisões, ao planejamento e ao controle das atividades; 
V - providenciar a publicação no Diário Oficial do Estado das matérias relacionadas com a área de atuação da Secretaria; 
VI - receber, controlar e providenciar a correspondência do Secretário; 
VII - articular-se com as unidades da Secretaria e com os demais órgãos e entidades da Administração Pública; 
VIII - orientar e coordenar as ações voltadas para a gestão da tramitação de documentos da Secretaria; 
IX - avaliar, selecionar e encaminhar os processos recebidos no Gabinete do Secretário; 
X - providenciar a indicação de representantes da Secretaria para grupos de trabalho que objetivem a elaboração de estudos e 

a implementação de medidas para o aprimoramento técnico das atividades do Estado; 
XI - fornecer à Consultoria Jurídica o suporte administrativo necessário ao desempenho de suas atribuições; 
XII - prestar cooperação técnica e administrativa à Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento 

do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, nos termos previstos no § 2º do artigo 1º do Decreto nº 50.406, de 27 de 
dezembro de 2005; 

XIII - garantir à Secretaria Executiva do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA o suporte técnico-administrativo e 
financeiro necessário à sua atuação. 

SUBSEÇÃO II 
Da Assessoria Técnica 
Artigo 23 - A Assessoria Técnica, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
II - contribuir para a coordenação, o planejamento e a execução das diretrizes e políticas relativas à integração das ações da 

Secretaria; 
III - colaborar com as demais unidades da Secretaria em assuntos relativos ao desenvolvimento institucional da gestão 

ambiental; 
IV - acompanhar os projetos ambientais do Estado de São Paulo, auxiliando o Secretário na definição das prioridades; 
V - examinar e elaborar termos de convênios, contratos, acordos e ajustes referentes a financiamentos e doações obtidos pela 

Secretaria; 
VI - realizar o acompanhamento da execução e da vigência dos convênios, contratos, acordos e ajustes de que trata o inciso V 

deste artigo, para: 
a) assegurar o efetivo cumprimento de seus termos; 
b) providenciar, em tempo hábil, os aditamentos, reajustes e/ou prorrogações que se fizerem necessários, quando for o caso; 
VII - elaborar pareceres técnicos, despachos, exposições de motivos, relatórios e outros documentos ou atos oficiais que lhe 

forem solicitados pelo Titular da Pasta ou pelo Secretário Adjunto; 
VIII - coordenar as atividades da área de comunicação social relacionadas ao Sistema Estadual de Administração da 

Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 
IX - efetivar a divulgação institucional da Secretaria junto aos meios de comunicação e à sociedade, dando publicidade aos 

programas, projetos e realizações da Pasta; 
X - realizar estudos e desenvolver atividades que se caracterizem como apoio técnico à execução, ao controle e à avaliação 

das atividades da Secretaria; 
XI - elaborar relatórios sobre as atividades da Secretaria. 
SUBSEÇÃO III 
Da Consultoria Jurídica 
Artigo 24 - A Consultoria Jurídica, órgão integrante da Procuradoria Geral do Estado, tem por atribuição exercer a advocacia 

consultiva do Estado no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente - SMA. 
SEÇÃO II 
Das Unidades Subordinadas ao Chefe de Gabinete 
SUBSEÇÃO I 
Do Departamento de Administração 
Artigo 25 - Ao Departamento de Administração cabe planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de 

orçamento e finanças, material e patrimônio, licitação e contratos, transportes internos motorizados e outras de apoio administrativo, no âmbito das 
unidades a que presta serviços. 

Artigo 26 - À Assistência Técnica, do Departamento de Administração, cabe, além das atribuições previstas no artigo 88 deste 
decreto, prestar assistência nas áreas de informática e de engenharia civil às unidades da Secretaria, exceto às seguintes: 

I - da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
a) aos Núcleos do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
b) aos Centros Técnicos Regionais e seus Núcleos; 
II - aos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG. 
Artigo 27 - O Centro de Orçamento e Finanças tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Orçamento e Custos: 
a) as previstas no inciso I do artigo 9º e no inciso I do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
b) acompanhar e avaliar a execução orçamentária, inclusive remanejamentos internos, créditos suplementares, antecipação e 
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contingenciamento de quotas; 
c) desenvolver estudos visando à redução dos custos e à otimização dos recursos; 
d) elaborar relatórios gerenciais para os órgãos de controle interno e externo; 
II - por meio do Núcleo de Despesa: 
a) as previstas no inciso II do artigo 9º e no inciso II do artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
b) executar as atividades relacionadas à concessão de adiantamentos; 
c) atender às solicitações e aos requerimentos dos órgãos de controle interno e externo; 
d) elaborar relatórios, por unidade de despesa, dos pagamentos efetuados; 
e) com relação ao Fundo Especial de Despesa do Gabinete do Secretário do Meio Ambiente, a que se refere o inciso II do 

artigo 1º do Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 2008: 
1. realizar a previsão de receitas; 
2. proceder à arrecadação de receitas e ao seu registro; 
3. controlar as aplicações financeiras; 
4. empenhar as despesas e efetuar os pagamentos; 
5. executar a conciliação das movimentações financeiras. 
Artigo 28 - O Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Programação e Controle de Estoques: 
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às necessidades efetivas; 
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque; 
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando aos responsáveis os atrasos e outras irregularidades 

cometidas pelos fornecedores; 
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
f) controlar a distribuição dos materiais armazenados; 
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque; 
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material em estoque; 
i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração da proposta orçamentária; 
j) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a legislação específica; 
II - por meio do Núcleo de Compras: 
a) desenvolver atividades relacionadas a cadastro de fornecedores de materiais e serviços, de acordo com as normas e 

procedimentos pertinentes; 
b) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e prestação de serviços; 
c) preparar os expedientes referentes à compra de materiais e à prestação de serviços; 
d) realizar pesquisas de preços para composição dos custos contratuais; 
III - por meio do Núcleo de Licitações e Contratos: 
a) elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou prestação de serviços; 
b) realizar os procedimentos relativos a licitações; 
c) acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, reajustes e prorrogações, ou nova licitação, em tempo 

hábil; 
d) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos órgãos de fiscalização; 
IV - por meio do Núcleo de Administração Patrimonial: 
a) administrar e controlar os bens patrimoniais, utilizando-se do cadastro, formas de identificação, inventário periódico e baixa 

patrimonial; 
b) verificar, periodicamente, o estado dos bens móveis, imóveis e equipamentos e solicitar providências para sua manutenção; 
c) providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas necessárias à defesa dos bens 

patrimoniais; 
d) efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial. 
Parágrafo único - Não são atendidos pelo Centro de que trata este artigo: 
1. a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
2. os Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG. 
Artigo 29 - O Centro de Infraestrutura tem as seguintes atribuições: 
I - por meio do Núcleo de Transportes, as previstas nos artigos 7º, 8º e 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
II - por meio do Núcleo de Apoio à Informática: 
a) promover a manutenção de equipamentos e sistemas de informática; 
b) acompanhar a execução de contratos de manutenção e suporte de informática; 
III - por meio do Núcleo de Serviços Gerais: 
a) zelar pela correta utilização de mobiliários, máquinas e aparelhos, bem como pelo uso e segurança das instalações e dos 

equipamentos; 
b) controlar e supervisionar os serviços de manutenção prestados por terceiros; 
c) administrar os serviços de vigilância e limpeza das dependências; 
d) providenciar a remoção de materiais inservíveis; 
e) manter atualizado o cadastro dos responsáveis pelo uso efetivo das linhas telefônicas móveis e fixas; 
f) controlar a identificação dos visitantes e prestar informações quanto à localização de dependências da Secretaria; 
g) providenciar a comunicação visual das dependências; 
h) realizar e fiscalizar os serviços de copa e prestar apoio em eventos. 
§ 1º - Não são atendidos pelo Núcleo a que se refere o inciso II deste artigo: 
1. a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
2. os Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG. 
§ 2º - Não são atendidos pelo Núcleo a que se refere o inciso III deste artigo: 
1. da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN: 
a) os Núcleos do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
b) os Centros Técnicos Regionais e seus Núcleos;  
2. os Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG. 
SUBSEÇÃO II 
Do Departamento de Recursos Humanos 
Artigo 30 - O Departamento de Recursos Humanos tem por atribuição planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades 

da área de administração de recursos humanos, cabendo-lhe exercer o previsto nos seguintes dispositivos do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 
2008: 

I - incisos I a III, V a VII e IX do artigo 4º; 
II - artigo 5º; 
III - por meio de sua Assistência Técnica: 
a) incisos IV, VIII, X e XI do artigo 4º; 
b) artigos 7º e 10; 
c) incisos I e III, alínea "e", do artigo 14; 
IV - por meio do Centro de Gestão de Pessoal: 
a) inciso XI do artigo 6º; 
b) artigo 11; 
c) incisos II, III, alínea "d", IV e V do artigo 14; 
d) artigos 15 a 19; 
V - por meio do Centro de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos, pelo seu Corpo Técnico, artigos 8º e 9º; 
VI - por meio do Centro de Planejamento e Controle de Recursos Humanos, pelo seu Corpo Técnico, incisos I a X do artigo 6º. 
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§ 1º - São atribuições comuns à Assistência Técnica e aos Centros do Departamento de Recursos Humanos as previstas nos 
incisos III, alíneas "a", "b" e "c", VI e VII do artigo 14 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

§ 2º - A Assistência Técnica, do Departamento de Recursos Humanos, tem, ainda, as atribuições previstas no artigo 88 deste 
decreto. 

SUBSEÇÃO III 
Do Centro de Gestão de Documentos 
Artigo 31 - O Centro de Gestão de Documentos, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - realizar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos; 
II - fornecer certidões e cópias do material arquivado; 
III - colaborar com a Comissão de Avaliação de Documentos de Arquivo, a que se referem o Decreto nº 29.838, de 18 de abril 

de 1989, e os artigos 34 a 38 do Decreto nº 48.897, de 27 de agosto de 2004, no desempenho de suas funções; 
IV - receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis e processos; 
V - informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em andamento; 
VI - receber, distribuir e expedir a correspondência; 
VII - organizar e viabilizar os serviços de malotes. 
SEÇÃO III 
Da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
SUBSEÇÃO I 
Das Atribuições Gerais 
Artigo 32 - A Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, coordenar e controlar a aplicação de normas e políticas, bem como a execução de planos, programas, projetos e 

ações relacionados à fiscalização, à proteção e à recuperação dos recursos naturais, ao uso sustentável e à conservação da biodiversidade, bem 
como à expedição de autorizações relativas à fauna silvestre; 

II - apoiar, técnica e administrativamente, as unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
incumbidas, nos termos do parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas 
contra o meio ambiente. 

III - exercer, no âmbito de sua área de atuação, o previsto no artigo 8º do Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004. 
SUBSEÇÃO II 
Da Assistência Técnica 
Artigo 33 - A Assistência Técnica, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais, - CBRN, além das previstas no 

artigo 88 deste decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar termos de referência e projetos básicos de natureza técnica relacionados à área de atuação da Coordenadoria; 
II - acompanhar a execução dos respectivos contratos, solicitando, quando necessário, sua prorrogação ou rescisão. 
SUBSEÇÃO III 
Do Departamento de Proteção da Biodiversidade 
Artigo 34 - O Departamento de Proteção da Biodiversidade tem as seguintes atribuições: 
I - propor normas e modelos para a recuperação de áreas degradadas, a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, 

inclusive em águas marinhas e continentais, a restauração de paisagens fragmentadas, a proteção de nascentes e da fauna silvestre e o manejo da 
fauna invasora, em áreas não definidas como unidades de conservação; 

II - realizar a gestão estadual da fauna silvestre; 
III - propor medidas e executar ações que visem monitorar as atividades de proteção da biodiversidade, inclusive mediante a 

elaboração de laudos que possam subsidiar as ações de licenciamento e fiscalização ambiental de competência dos órgãos e entidades integrantes 
do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais - SEAQUA; - retificação abaixo - 

IV- propor metodologias para monitoramento dos efeitos do uso e da ocupação do solo sobre a biodiversidade, nos espaços 
territoriais não definidos como unidades de conservação; 

V - desenvolver e executar programas de orientação, difusão e capacitação relacionados a técnicas de recuperação e proteção 
ambiental da biodiversidade; 

VI - apoiar o fortalecimento institucional dos municípios para a adoção de práticas de proteção da biodiversidade. 
Artigo 35 - O Centro de Planejamento Aplicado, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar, apoiar e implantar, diretamente ou por meio de parcerias, planos e projetos voltados à conservação e uso 

sustentável da biodiversidade; 
II - acompanhar a execução e avaliar os resultados de planos, projetos e ações a que se refere o inciso I deste artigo; 
III - com relação às reservas legais previstas na Lei federal nº 4.771, de 15 de setembro de 1965: 
a) definir diretrizes e coordenar as ações para sua implantação e/ou compensação, inclusive nos casos vinculados ao 

licenciamento ambiental; 
b) aprovar a localização e/ou a compensação da reserva legal, quando esta for instituída fora dos limites da propriedade a que 

está relacionada, nos termos previstos na legislação pertinente; - retificação abaixo - 
IV - apoiar a realização de estudos e o desenvolvimento de modelos e alternativas sustentáveis para a implantação, o manejo 

da arborização urbana e para implantação e gestão de parques urbanos não definidos como unidades de conservação. 
Artigo 36 - O Centro de Recuperação, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - coordenar, analisar, acompanhar, planejar e executar, diretamente ou em parcerias com entidades públicas ou privadas, 

projetos de recuperação florestal e de áreas degradadas, bem como a restauração ecológica de paisagens fragmentadas; 
II - contribuir para o desenvolvimento e difusão de normas, metodologias e padrões para a recuperação de áreas degradadas. 
Artigo 37 - O Centro de Fauna Silvestre, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver ações para a gestão da fauna silvestre em âmbito estadual; 
II - coordenar e avaliar a eficácia da implantação da legislação ambiental relacionada à fauna silvestre. 
Artigo 38 - O Núcleo de Manejo de Fauna Silvestre tem as seguintes atribuições: 
I - realizar estudos e análises, emitir pareceres, desenvolver modelos e propor normas e políticas sobre: 
a) a conservação da fauna silvestre nativa; 
b) o manejo da fauna silvestre invasora e de espécies-problema; 
II - propor, coordenar, executar e/ou acompanhar projetos de manejo da fauna silvestre invasora e de espécies-problema. 
Artigo 39 - O Núcleo de Destinação de Fauna Silvestre tem as seguintes atribuições: 
I - analisar a viabilidade de implantação e funcionamento de centros de reabilitação e de centros de triagem de animais 

silvestres, bem como de soltura destes animais, inclusive para os fins de expedição das respectivas autorizações; 
II - realizar estudos, desenvolver modelos e propor normas voltadas à destinação de animais silvestres. 
Artigo 40 - O Núcleo de Fauna Silvestre em Cativeiro tem as seguintes atribuições: 
I - analisar, inclusive para os fins de expedição das respectivas autorizações: 
a) o uso ou manejo da fauna silvestre em cativeiro; 
b) o transporte, o beneficiamento e a comercialização dos produtos e sub-produtos da fauna silvestre; - retificação abaixo - 
II - realizar estudos, desenvolver modelos e propor normas voltadas à gestão da fauna silvestre em cativeiro. 
SUBSEÇÃO IV 
Do Departamento de Desenvolvimento Sustentável 
Artigo 41 - O Departamento de Desenvolvimento Sustentável tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver, aplicar e avaliar práticas e tecnologias para a utilização sustentável dos recursos naturais e a minimização de 

impactos ambientais em atividades agropecuárias e florestais; 
II - estabelecer metodologias e procedimentos de valoração de recursos da biodiversidade; 
III - desenvolver e implementar instrumentos econômicos de incentivo à recuperação e preservação de recursos naturais; 
IV - apoiar ações voltadas à proteção de áreas de mananciais. 
Artigo 42 - O Centro de Desenvolvimento Tecnológico, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - difundir tecnologias de produção de baixo impacto, em especial para orientar as atividades agropecuárias e florestais; 
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II - estimular a certificação e a adoção, pelas empresas e produtores rurais, de códigos voluntários de conduta ambientalmente 
sustentável; 

III - apoiar programas de "Produção Mais Limpa" associados às atividades agropecuárias, agroindustriais e florestais; 
IV - identificar e apoiar projetos públicos e privados de redução e compensação de emissões de gases de efeito estufa, em 

especial relacionados às atividades agropecuárias, agroindustriais e florestais. 
Artigo 43 - O Centro de Programas de Uso Sustentável, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver e implementar instrumentos econômicos de incentivo à recuperação e preservação de recursos naturais, em 

especial mecanismos de pagamento por serviços ambientais; 
II - implementar a reposição florestal de que trata a Lei n° 10.780, de 9 de março de 2001, e demais ações relacionadas ao uso 

sustentável e gestão de recursos florestais. 
SUBSEÇÃO V 
Do Departamento de Fiscalização e Monitoramento 
Artigo 44 - O Departamento de Fiscalização e Monitoramento tem as seguintes atribuições: 
I - planejar, executar e apoiar ações e programas de fiscalização e monitoramento voltados à proteção de mananciais e da 

biodiversidade, desenvolvidos isoladamente ou em parcerias com órgãos ou entidades públicos, federais, estaduais e municipais, e, quando couber, 
com organizações da sociedade civil; 

II - prestar apoio técnico às unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos 
termos do disposto no parágrafo único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas 
contra o meio ambiente; 

III - monitorar usos e ocupações em Áreas de Proteção dos Mananciais; 
IV - estabelecer orientação técnico-normativa para o cumprimento da legislação de proteção da fauna e disciplinadora do uso e 

manejo de florestas e demais formas de vegetação; 
V - elaborar propostas de aplicação dos recursos financeiros provenientes da imposição das penalidades administrativas, 

aplicadas por meio do Departamento de Fiscalização e Monitoramento e das unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, considerando as prioridades definidas pela Secretaria do Meio Ambiente - SMA para a fiscalização e as necessidades operacionais dos órgãos 
envolvidos; 

VI - coordenar o processamento dos Autos de Infração Ambiental resultantes da ação do Departamento de Fiscalização e 
Monitoramento e das unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

VII - providenciar, quando determinado pelo Titular da Pasta, a fiscalização do cumprimento das condicionantes estabelecidas 
para o licenciamento ambiental a ser expedido por órgãos ou entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 
Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA. 

Artigo 45 - O Centro de Fiscalização, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - executar programas de fiscalização, inclusive em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e outros órgãos ou 

entidades da Administração Pública, em especial em Áreas de Proteção dos Mananciais, em áreas cobertas por vegetação nativa e em áreas 
legalmente protegidas não definidas como Unidades de Conservação de Proteção Integral; 

II - processar os Autos de Infração Ambiental e executar a cobrança administrativa de multas aplicadas pelo Departamento de 
Fiscalização e Monitoramento e pelas unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo; 

III - definir as ações a serem realizadas para a recuperação de áreas degradadas e fiscalizar o cumprimento de obrigações 
decorrentes da imposição de penalidades, bem como da reposição florestal obrigatória; 

IV - garantir o suporte técnico e administrativo para o funcionamento de comissão de julgamento de recursos relativos a Autos 
de Infração Ambiental não resolvidos na esfera regional; 

V - elaborar propostas de aprimoramento da normatização dos procedimentos de fiscalização; 
VI - executar a fiscalização a que se refere o inciso VII do artigo 44 deste decreto. 
Artigo 46 - O Centro de Monitoramento, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - organizar e disponibilizar as informações técnicas de interesse da Coordenadoria, em especial aquelas de expressão 

geoespacial; 
II - realizar o monitoramento e emitir laudos sobre: 
a) os efeitos, na flora e na fauna, de projetos, programas, atividades, empreendimentos e/ou obras que causem impactos 

ambientais; 
b) o uso e a ocupação do solo nas Áreas de Proteção dos Mananciais da Região Metropolitana da Grande São Paulo; 
c) os remanescentes de vegetação nativa, a fauna silvestre e as áreas legalmente protegidas não definidas como Unidades de 

Conservação de Proteção Integral; 
III - apurar e avaliar a eficácia das ações de fiscalização ambiental; 
IV - acompanhar: 
a) os resultados da aplicação de normas e padrões para o uso de recursos naturais; 
b) a recuperação de áreas degradadas;  
c) a implantação e/ou compensação de reservas legais; 
V - avaliar a aplicação da legislação ambiental relacionada à biodiversidade. 
SUBSEÇÃO VI 
Do Centro de Informações 
Artigo 47 - O Centro de Informações, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - acompanhar o desenvolvimento e a implantação de sistemas de informações necessários à execução das atribuições da 

Coordenadoria; 
II - realizar a administração dos sistemas e oferecer suporte aos seus usuários; 
III - prestar auxílio aos usuários da Coordenadoria em questões relativas a tecnologia de informação; 
IV - manter bancos de dados para subsidiar as ações da Coordenadoria, com ênfase nas informações voltadas para reposição 

florestal e reservas legais em propriedades rurais. 
SUBSEÇÃO VII 
Do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo e dos Centros Técnicos Regionais 
Artigo 48 - O Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo e os Centros Técnicos Regionais, por meio de 

seus Corpos Técnicos, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 
I - apoiar, planejar, avaliar e coordenar a execução de programas e ações da Coordenadoria; 
II - garantir o suporte técnico e administrativo para o funcionamento, em âmbito regional, das comissões de julgamento de 

recursos relativos a Autos de Infração Ambiental. 
Artigo 49 - Os Núcleos de Programas e Projetos, do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo e dos 

Centros Técnicos Regionais, têm por atribuição executar, em suas respectivas áreas de atuação, os projetos, programas e ações de proteção da 
biodiversidade e desenvolvimento sustentável. 

Artigo 50 - Os Núcleos de Fiscalização e Monitoramento, do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo e 
dos Centros Técnicos Regionais, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes atribuições: 

I - executar os projetos, programas e ações de fiscalização e monitoramento, de responsabilidade da Coordenadoria; 
II - participar da elaboração e/ou apoiar a execução de ações e programas de fiscalização e monitoramento de âmbito 

estadual; 
III - colaborar na elaboração de estudos e na proposição de normas relacionadas às atribuições da Coordenadoria. 
Artigo 51 - As Unidades Regionais de Apoio Técnico, dos Centros Técnicos Regionais, têm, em suas respectivas áreas de 

atuação, as seguintes atribuições: 
I - apoiar e/ou executar, sob orientação do Centro Técnico Regional ao qual estejam vinculadas, programas e ações de 

responsabilidade da Coordenadoria; 
II - colaborar e/ou contribuir tecnicamente com os órgãos integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade 

Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, bem como com outros 
órgãos e entidades da Administração Pública, estadual e municipais, em atividades compatíveis com sua atuação;  

III - executar os serviços de apoio administrativo necessários à realização das atribuições afetas à Unidade. 
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SUBSEÇÃO VIII 
Do Centro Administrativo 
Artigo 52 - Ao Centro Administrativo cabe planejar, gerenciar, coordenar e executar as atividades das áreas de orçamento e 

finanças, material e patrimônio, licitação e contratos, transportes internos motorizados, comunicações administrativas e outras de apoio administrativo, 
no âmbito da Coordenadoria a que presta serviços. 

Parágrafo único - Cabe, ainda, ao Centro de que trata este artigo prestar apoio administrativo, exceto na área de comunicações 
administrativas, às unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, incumbidas, nos termos do disposto no parágrafo 
único do artigo 195 da Constituição do Estado de São Paulo, da prevenção e repressão das infrações cometidas contra o meio ambiente.  

Artigo 53 - O Núcleo de Orçamento e Finanças tem as seguintes atribuições: 
I - as previstas no artigo 10 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
II - executar as atividades relacionadas à concessão de adiantamentos; 
III - em relação ao Fundo Especial de Despesa da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais a que se refere o 

inciso I do artigo 1º do Decreto nº 53.333, de 19 de agosto de 2008: 
a) realizar a previsão de receitas; 
b) proceder à arrecadação de receitas e ao seu registro; 
c) controlar as aplicações financeiras; 
d) empenhar as despesas e efetuar os pagamentos; 
e) executar a conciliação das movimentações financeiras. 
Artigo 54 - O Núcleo de Compras e Suprimentos tem as seguintes atribuições: 
I - em relação a compras e contratações: 
a) receber e analisar as solicitações de compra de materiais e prestação de serviços; 
b) preparar os expedientes referentes à compra de materiais, à prestação de serviços e à formalização de convênios; 
c) elaborar minutas de edital e de contrato para compra de materiais ou prestação de serviços; 
d) realizar os procedimentos relativos a licitações; 
e) acompanhar a execução dos contratos e providenciar os aditamentos, reajustes e prorrogações, ou nova licitação, em tempo 

hábil; 
f) prestar informações e/ou esclarecimentos e enviar documentos aos órgãos de fiscalização; 
II - em relação ao almoxarifado: 
a) analisar a composição dos estoques com o objetivo de verificar sua correspondência às necessidades efetivas; 
b) fixar níveis de estoque mínimo, máximo e ponto de pedido de materiais; 
c) elaborar pedidos de compra para formação ou reposição de estoque; 
d) controlar os prazos de entrega das aquisições efetuadas, comunicando aos responsáveis os atrasos e outras irregularidades 

cometidas pelos fornecedores; 
e) receber, conferir, guardar e distribuir os materiais adquiridos; 
f) controlar a distribuição dos materiais armazenados; 
g) manter atualizados sistemas de registros de entrada e saída e de valores dos materiais em estoque; 
h) preparar balancetes mensais e inventários físicos e contábeis do material em estoque; 
i) providenciar levantamento estatístico do consumo anual para orientar a elaboração da proposta orçamentária; 
j) elaborar relação de materiais considerados excedentes ou em desuso, de acordo com a legislação específica. 
Artigo 55 - O Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas tem as seguintes atribuições: 
I - administrar e controlar os bens patrimoniais, utilizando-se do cadastro, formas de identificação, inventário periódico e baixa 

patrimonial; 
II - zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais; 
III - providenciar o seguro dos bens móveis e imóveis e promover outras medidas administrativas necessárias à defesa dos 

bens patrimoniais; 
IV - promover a manutenção e conservação dos bens móveis e imóveis, instalações e equipamentos dos Centros Técnicos 

Regionais e de seus Núcleos;  
V - efetuar o arrolamento de bens inservíveis e sua baixa patrimonial; 
VI - providenciar a manutenção de equipamentos e sistemas de informática; 
VII - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, exercer o previsto nos artigos 8º e 9º do 

Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
VIII - em relação a comunicações administrativas: 
a) receber, registrar, protocolar, classificar, autuar, expedir e controlar a distribuição de papéis e processos; 
b) informar sobre a localização de papéis, documentos e processos em andamento; 
c) providenciar os serviços de classificação, organização e conservação de arquivos, fornecendo certidões e cópias do material 

arquivado; 
d) organizar e viabilizar os serviços de malotes e distribuir a correspondência. 
SEÇÃO IV 
Da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA 
SUBSEÇÃO I 
Das Atribuições Gerais 
Artigo 56 - A Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA tem as seguintes atribuições: 
I - implementar, por meio de ações integradas às diretrizes da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, a Política Estadual de 

Educação Ambiental, de que trata a Lei nº 12.780, de 30 de novembro de 2007; 
II - promover a participação do Estado de São Paulo nos diversos programas nacionais e internacionais de educação 

ambiental; 
III - estabelecer canais permanentes de comunicação entre o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, 

Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA e os diferentes segmentos sociais; 
IV - fomentar atividades que envolvam a comunicação educativa; 
V - exercer, no âmbito de sua área de atuação, o previsto no artigo 8º do Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004. 
SUBSEÇÃO II 
Da Assistência Técnica 
Artigo 57 - A Assistência Técnica, da Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA, além das previstas no artigo 88 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar termos de referência e projetos básicos de natureza técnica relacionados à área de atuação da Coordenadoria; 
II - acompanhar a execução dos respectivos contratos, solicitando, quando necessário, sua prorrogação ou rescisão. 
SUBSEÇÃO III 
Do Departamento de Documentação e Difusão 
Artigo 58 - O Departamento de Documentação e Difusão tem as seguintes atribuições: 
I - manter, atualizar e operar base informativa e documental capaz de atuar como fornecedora e receptora de informações e 

conhecimentos na área de educação ambiental; 
II - fomentar o intercâmbio de informações e experiências através do incentivo à formação de redes de contato em educação 

ambiental; 
III - pesquisar, compilar, armazenar, produzir e divulgar, nos diversos tipos de mídia, conhecimentos e informações na área de 

educação ambiental; 
IV - garantir a qualidade e o padrão gráfico-visual dos materiais produzidos na área de educação ambiental. 
Artigo 59 - O Centro de Referências em Educação Ambiental, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - promover a manutenção e a ampliação dos acervos voltados para a área de educação ambiental, disponibilizando-os aos 

usuários e demais interessados; 
II - organizar, manter e administrar banco de dados relacionados à área de educação ambiental. 
Artigo 60 - O Núcleo de Acervo tem as seguintes atribuições: 
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I - zelar pela preservação, organização e desenvolvimento da biblioteca, da videoteca, da hemeroteca e dos demais acervos de 
responsabilidade do Núcleo; 

II - promover e divulgar exposições itinerantes; 
III - pesquisar, compilar e difundir conhecimentos e informações de modo a ampliar a participação da sociedade na educação 

ambiental; 
IV - dispor de suporte bibliográfico, iconográfico e informativo para atender a demanda de informações na área de educação 

ambiental; 
V - disponibilizar pela Internet, a diferentes grupos de usuários, informações relativas a material bibliográfico, iconográfico e 

outros voltados à área de educação ambiental; 
VI - fomentar o intercâmbio de informações e experiências por intermédio de incentivo de formação de rede de contato em 

educação ambiental; 
VII - produzir e distribuir material didático. 
Artigo 61 - O Núcleo de Logística e Apoio a Eventos tem as seguintes atribuições: 
I - providenciar e administrar espaços para atividades educativas e sócio-culturais, com foco na temática ambiental e no 

atendimento de demandas do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente 
e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 

II - viabilizar, apoiar e/ou promover a realização de eventos, oficinas pedagógicas, cursos de treinamento para capacitação 
técnica, palestras e outras atividades voltadas à questão ambiental. 

Artigo 62 - O Centro de Produção de Mídias, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - produzir materiais didáticos e informativos, em mídia impressa e digital, necessários às ações de capacitação e divulgação 

de informações para públicos diversos; 
II - criar, atualizar e administrar canais ágeis de comunicação, de modo a fomentar o intercâmbio de experiências voltadas à 

educação ambiental; 
III - promover a disponibilização, por meio da Internet, de materiais educativos e informativos preparados pela unidade; 
IV - incorporar novas tecnologias de informação e comunicação, adequando-as aos trabalhos desenvolvidos na área de 

educação ambiental; 
V - planejar e acompanhar o desenvolvimento: 
a) das publicações, impressas e/ou interativas em multimídia; 
b) do Portal de Educação Ambiental. 
SUBSEÇÃO IV 
Do Departamento de Atividades em Educação Ambiental 
Artigo 63 - O Departamento de Atividades em Educação Ambiental tem as seguintes atribuições: 
I - propor e planejar projetos e ações de educação ambiental que incentivem mudanças de valores, de práticas e de atitudes 

individuais e/ou coletivas, bem como contribuam para a sustentabilidade sócio-ambiental; 
II - planejar cursos de capacitação para diversos segmentos sociais; 
III - instigar o cidadão a analisar e participar da resolução dos problemas ambientais, estimulando responsabilidades por 

práticas conservacionistas nos ambientes de trabalho, no lar e em outros centros de convivência social; 
IV - promover atividades com a comunidade, envolvendo ações sazonais de conscientização ambiental; 
V - analisar publicações de educação ambiental, considerando seus aspectos metodológicos, técnicos e científicos, para fins 

de divulgação; 
VI - integrar as Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - SIGRH, no apoio à implementação da Política de Educação Ambiental e acompanhamento dos projetos de educação ambiental. 
Artigo 64 - O Centro de Análise e Avaliação de Projetos, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - analisar e avaliar projetos e atividades de educação ambiental, submetidos à Secretaria do Meio Ambiente - SMA; 
II - estabelecer parâmetros de avaliação de projetos e atividades de educação ambiental desenvolvidos no âmbito dos órgãos 

ou entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e 
Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH; 

III - manter atualizada base de dados de todos os projetos analisados e de seus resultados; 
IV - comparar os resultados esperados com os efetivamente obtidos no desenvolvimento dos projetos, propondo readequações 

e/ou redefinindo parâmetros ou indicadores de avaliação, quando necessário. 
Artigo 65 - O Centro de Capacitação, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - desenvolver projetos e atividades de educação ambiental para órgãos e entidades públicos e privados; 
II - promover, coordenar e executar ações voltadas ao treinamento de agentes multiplicadores para a gestão em educação 

ambiental; 
III - difundir metodologias, técnicas e práticas de educação ambiental; 
IV - propor e executar ações de educação ambiental que incentivem a incorporação das questões sócio-ambientais nas 

atividades dos servidores da Secretaria do Meio Ambiente - SMA; 
V - organizar e realizar programas de capacitação para difundir conceitos, metodologias e experiências de educação ambiental, 

utilizando métodos convencionais, cursos ministrados à distância, vídeo-conferências e outros recursos. 
Artigo 66 - O Centro de Mobilização, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - estimular e promover a interlocução dos diversos atores sociais, a troca de experiências entre eles e a realização de ações 

conjuntas em educação ambiental; 
II - promover a articulação com órgãos e entidades, públicos e privados, visando à atuação conjunta no desenvolvimento de 

ações de mobilização; 
III - promover mutirões ambientais e outros eventos e ações voltados para o envolvimento da população na melhoria da 

qualidade ambiental. 
SEÇÃO V 
Da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA 
SUBSEÇÃO I 
Das Atribuições Gerais 
Artigo 67 - A Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA tem as seguintes atribuições: 
I - planejar o zoneamento de áreas sob proteção especial ou de interesse ambiental estratégico; 
II - propor e estabelecer formas de cooperação com outros órgãos e entidades, públicos e privados, visando à promoção, 

recuperação e conservação da qualidade ambiental; 
III - promover ações para a compatibilização entre o planejamento ambiental e o planejamento dos demais setores públicos, 

visando ao desenvolvimento sustentável; 
IV - elaborar o planejamento ambiental estratégico do uso de recursos ambientais, de modo a promover a integração do 

desenvolvimento econômico e social com a proteção ambiental, garantida a participação da sociedade; 
V - acompanhar a implantação dos planos regionais de desenvolvimento, possibilitando a incorporação das metas de 

prevenção, proteção e recuperação das condições ambientais; 
VI - consolidar e disponibilizar informações ambientais, objetivando o apoio à tomada de decisão para a gestão ambiental; 
VII - exercer, no âmbito de sua área de atuação, o previsto no artigo 8º do Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004; 
VIII - participar do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, em conjunto com as demais 

instituições definidas no artigo 10 do Decreto nº 53.806, de 11 de dezembro de 2008. 
- retificação abaixo - 
SUBSEÇÃO II 
Da Assistência Técnica 
Artigo 68 - A Assistência Técnica, da Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA, além das previstas no artigo 88 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar termos de referência e projetos básicos de natureza técnica relacionados à área de atuação da Coordenadoria; 
II - acompanhar a execução dos respectivos contratos, solicitando, quando necessário, sua prorrogação ou rescisão. 
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SUBSEÇÃO III 
Do Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico 
Artigo 69 - O Departamento de Planejamento Ambiental Estratégico tem as seguintes atribuições: 
I - promover a articulação entre os vários segmentos da sociedade e do poder público, incorporando-os ao processo de 

planejamento ambiental; 
II - participar da gestão de áreas sob proteção especial ou de interesse ambiental estratégico; 
III - formular e propor diretrizes para disciplinar o uso dos recursos ambientais; 
IV - subsidiar a elaboração das políticas setoriais, regionais e estaduais, quanto às questões ambientais. 
Artigo 70 - O Centro de Políticas Públicas, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - acompanhar o desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos que interfiram na proteção, na conservação e na 

recuperação da qualidade ambiental; 
II - avaliar os efeitos ambientais cumulativos associados a políticas, planos, programas ou projetos, públicos ou privados, que 

possam impactar a qualidade ambiental; 
III - inserir a Avaliação Ambiental Estratégica na elaboração de políticas, planos e programas ambientais; 
IV - difundir, junto aos órgãos e entidades públicas, do Estado e dos municípios, a importância da inserção de instrumentos de 

planejamento e de gestão ambiental, na proposição de suas políticas e na elaboração de seus projetos; 
V - desenvolver e aperfeiçoar metodologias a serem utilizadas em planejamento ambiental; 
VI - elaborar planos de ação e de desenvolvimento sustentável; 
VII - planejar e definir obras resultantes de convênios, nacionais e/ou internacionais, e de projetos de compensação ambiental, 

de responsabilidade da Coordenadoria. 
Artigo 71 - O Centro de Zoneamento Ambiental, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - implementar o zoneamento ambiental em áreas de interesse estratégico e ambiental, garantida a participação da sociedade; 
II - desenvolver estudos ambientais visando à elaboração e regulamentação de legislação para áreas sob proteção especial. 
Artigo 72 - O Centro de Projetos, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - colaborar na execução de políticas públicas que envolvam questões ambientais; 
II - definir projetos executivos para contratação das obras a que se refere o inciso VII do artigo 70 deste decreto; 
III - acompanhar e vistoriar a execução das obras contratadas; 
IV - analisar e vistoriar empreendimentos financiados pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, emitindo parecer 

final conclusivo para efeito de liberação de recursos financeiros. 
SUBSEÇÃO IV 
Do Departamento de Informações Ambientais 
Artigo 73 - O Departamento de Informações Ambientais tem as seguintes atribuições: 
I - gerir informações ambientais necessárias ao planejamento e à gestão ambiental, garantindo transparência, consistência e 

acesso público; 
II - produzir indicadores para o acompanhamento da execução da Política Estadual do Meio Ambiente; 
III- avaliar a eficiência e a eficácia dos instrumentos de planejamento ambiental. 
Artigo 74 - O Centro de Diagnósticos Ambientais, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar estudos técnicos para identificação de áreas frágeis ou de interesse ambiental que devam ser preservadas, 

conservadas ou recuperadas por meio de disciplinamento específico; 
II - desenvolver, implantar e aperfeiçoar metodologias de elaboração de diagnósticos para embasar o planejamento e a gestão 

ambiental; 
III - elaborar estudos para a criação de novos espaços ambientais especialmente protegidos; 
IV - sistematizar informações para a elaboração do Relatório de Qualidade Ambiental do Estado de São Paulo; 
V - estabelecer diretrizes e metodologias para análise, acompanhamento e avaliação de projetos direcionados à melhoria da 

qualidade ambiental. 
Artigo 75 - O Centro de Integração e Gerenciamento de Informações, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes 

atribuições: 
I - sistematizar dados e informações ambientais para subsidiar o desenvolvimento de políticas públicas; 
II - conceber e implantar banco de dados de interesse para o planejamento e a gestão ambiental; 
III - criar, manter e atualizar sistema de informações voltado para o planejamento e a gestão ambiental; 
IV - realizar o acompanhamento sistemático da situação ambiental do Estado de São Paulo, por meio de mapeamento 

cartográfico informatizado; 
V - atualizar métodos e instrumentos de geoprocessamento que contribuam para o planejamento e a gestão ambiental; 
VI - elaborar a programação visual e a arte-final dos projetos desenvolvidos pela Coordenadoria. 
SEÇÃO VI 
Da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi 
SUBSEÇÃO I 
Das Atribuições Gerais 
Artigo 76 - A Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi tem as seguintes atribuições: 
I - coordenar e supervisionar o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e a aplicação dos 

instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos; 
II - coordenar o planejamento e a execução das ações relativas à implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

em articulação com os demais integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH; 

III - participar do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, em conjunto com as demais 
instituições definidas no artigo 10 do Decreto nº 53.806, de 11 de dezembro de 2008; 

IV - prestar serviços de Secretaria Executiva ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e ao Conselho de Orientação 
do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 

V - promover, em articulação com o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, a integração do 
Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH com os demais sistemas e programas de interesse para o gerenciamento dos 
recursos hídricos; 

VI - acompanhar e participar da implantação e do desenvolvimento do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, criado pela Lei federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997; 

VII - promover, em integração com o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, a articulação com 
os órgãos correlatos da União, dos estados vizinhos e dos municípios do Estado de São Paulo; 

VIII - fomentar a articulação com organismos internacionais e entidades de direito privado, objetivando a implantação de ações 
de interesse para o gerenciamento de recursos hídricos. 

SUBSEÇÃO II 
Da Assistência Técnica 
Artigo 77 - A Assistência Técnica, da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi, além das previstas no artigo 88 deste 

decreto, tem as seguintes atribuições: 
I - elaborar termos de referência e projetos básicos de natureza técnica relacionados à área de atuação da Coordenadoria; 
II - acompanhar a execução dos respectivos contratos, solicitando, quando necessário, sua prorrogação ou rescisão. 
SUBSEÇÃO III 
Do Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos 
Artigo 78 - O Departamento de Gerenciamento de Recursos Hídricos tem as seguintes atribuições: 
I - dar suporte técnico à participação da Secretaria do Meio Ambiente - SMA nos trabalhos pertinentes ao Comitê Coordenador 

do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, especialmente quando voltado para o desenvolvimento de metodologias e para o 
acompanhamento da implementação dos seguintes instrumentos de gestão de recursos hídricos: 

a) o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 
b) os relatórios de situação; 
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c) o enquadramento dos corpos d'água; 
d) a cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo; 
e) o sistema de informações para gerenciamento de recursos hídricos; 
II - acompanhar e participar dos trabalhos das Câmaras Técnicas do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 
III - compor as Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas do Sistema Integrado de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - SIGRH, tendo em vista a implementação de instrumentos e ações para a melhoria da qualidade e quantidade das águas; 
IV - manter informações sobre o andamento das ações previstas no Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH, apoiar a 

elaboração dos relatórios sobre a "Situação dos Recursos Hídricos no Estado de São Paulo" e propor ações para melhoria da qualidade ambiental da 
bacia hidrográfica; 

V - dar suporte técnico à participação dos representantes do Estado de São Paulo no Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos. 

Artigo 79 - O Centro de Suporte Técnico, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - apoiar tecnicamente o Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos - CORHI, acompanhando sua atuação; 
II - atuar no sentido de compatibilizar a Política Estadual de Recursos Hídricos com as demais políticas públicas; 
III - difundir os projetos e programas ambientais da Secretaria, para as instâncias do Sistema Estadual de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos - SIGRH; 
IV - sistematizar informações para a elaboração de diretrizes, metas e ações estratégicas para o gerenciamento dos recursos 

hídricos; 
V - acompanhar a implantação dos instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos estabelecidos pela Lei nº 7.663, de 

30 de dezembro de 1991. 
Artigo 80 - O Centro de Suporte Institucional, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - participar da definição e acompanhar a implantação do Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 
II - acompanhar a elaboração e a implantação dos Planos de Bacias Hidrográficas; 
III - preparar o roteiro de indicadores a ser utilizado na elaboração dos Relatórios de Situação de Recursos Hídricos; 
IV - acompanhar, junto a cada Comitê de Bacia Hidrográfica, a preparação do respectivo Relatório de Situação; 
V - coordenar, anualmente, a elaboração do Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, preparado 

com base nos relatórios de situação dos Comitês de Bacias Hidrográficas, e providenciar sua publicação; 
VI - apoiar e acompanhar a divulgação da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de São Paulo; 
VII - apoiar o desenvolvimento de estudos que levem ao reenquadramento dos corpos d´água, em classe de uso 

preponderante; 
VIII - manter e atualizar o sistema de informações para gerenciamento dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. 
SUBSEÇÃO IV 
Do Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 
Artigo 81 - O Departamento de Operacionalização do Fundo Estadual de Recursos Hídricos tem as seguintes atribuições: 
I - emitir relatórios gerenciais sobre o andamento dos projetos indicados para obtenção de recursos do Fundo Estadual de 

Recursos Hídricos - FEHIDRO, envolvendo todas as etapas do processo; 
II - articular-se com os sistemas de planejamento e fazendário do Estado para o cumprimento dos dispositivos legais 

pertinentes ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO; 
III - pesquisar, estudar, formular e propor fontes alternativas de financiamento para as ações pertinentes ao Plano Estadual de 

Recursos Hídricos - PERH; 
IV - apoiar, técnica e administrativamente, o funcionamento do Conselho de Orientação do Fundo Estadual de Recursos 

Hídricos - COFEHIDRO, dando suporte à realização de reuniões e propondo encaminhamento aos assuntos que lhe couberem. 
Artigo 82 - O Centro de Apoio Técnico-Operacional, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - dar suporte técnico e operacional ao funcionamento da Secretaria Executiva - SECOFEHIDRO, do Conselho de Orientação 

do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - COFEHIDRO; 
II - manter registros e elaborar balanços das aplicações dos recursos de custeio do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - 

FEHIDRO, articulando-se com as Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas, objetivando acompanhar suas atuações. 
Artigo 83 - O Centro de Captação e Aplicação de Recursos de Investimento, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes 

atribuições: 
I - manter registros e elaborar balanços das aplicações dos recursos de investimento do Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

- FEHIDRO, articulando-se com os tomadores e acompanhando a atuação dos agentes técnicos e financeiro, na observância das normas específicas; 
II - coordenar e operacionalizar o Sistema de Informação e Controle do Fundo Estadual de Recursos Hídricos - SINFEHIDRO; 
III - operacionalizar o registro de entrada de recursos provenientes de fontes alternativas e de financiamentos para ações do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH; 
IV - acompanhar e propor formas para implantação e aprimoramento da cobrança pela utilização dos recursos hídricos de 

domínio do Estado de São Paulo, observada a legislação pertinente. 
SUBSEÇÃO V 
Do Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais 
Artigo 84 - O Departamento de Comunicação e Informações Gerenciais tem as seguintes atribuições: 
I - consolidar, armazenar e divulgar informações sobre recursos hídricos; 
II - elaborar os relatórios pertinentes à atuação da Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi, contando com os subsídios 

dos demais Departamentos; 
III - apoiar a realização de eventos, palestras, reuniões e outras atividades relacionadas a recursos hídricos, promovidos pela 

Secretaria ou que contem com sua participação; 
IV - colaborar com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH e com os Comitês de Bacias Hidrográficas, promovendo a 

divulgação de convocações, pautas e atas de reuniões, bem como realizando outras atividades necessárias ao funcionamento desses órgãos, 
observadas as disposições da Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991; 

V - integrar as Secretarias Executivas dos Comitês de Bacias Hidrográficas para acompanhamento dos projetos aprovados 
pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos e apoio à implementação dos instrumentos de gestão. 

Artigo 85 - O Centro de Cadastro e Informações, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - efetuar a manutenção e divulgação de base informativa sobre recursos hídricos; 
II - manter atualizado e disponibilizar pela Internet, cadastro dos integrantes dos órgãos colegiados do Sistema Integrado de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH e do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH; 
III - promover a articulação e a integração dos sistemas estadual e nacional de informações sobre recursos hídricos. 
Artigo 86 - O Centro de Articulação Institucional, por meio de seu Corpo Técnico, tem as seguintes atribuições: 
I - colaborar na articulação dos órgãos que integram os sistemas estadual e nacional de recursos hídricos; 
II - promover: 
a) a articulação e integração das Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI's; 
b) a capacitação técnica dos usuários do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH; 
III - apoiar eventos e reuniões sobre questões hídricas, promovidos pelos colegiados que integram os sistemas estadual e 

nacional de recursos hídricos. 
SEÇÃO VII 
Dos Núcleos Administrativos 
Artigo 87 - Os Núcleos Administrativos, das Coordenadorias de Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - 

CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, em suas respectivas áreas de atuação, têm as seguintes atribuições comuns: 
I - acompanhar a execução orçamentária e o desembolso financeiro dos recursos da Coordenadoria; 
II - providenciar o pagamento de diárias; 
III - elaborar pedidos de compra de materiais e de prestação de serviços; 
IV - colaborar na execução de processos de compra de materiais ou de contratação de serviços destinados à Coordenadoria; 
V - executar diretamente processos de compra de materiais ou de contratação de serviços, quando a despesa for realizada 

com recursos de adiantamento; 
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VI - exercer, na qualidade de órgão detentor, as atribuições previstas no artigo 9º do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977; 
VII - executar o previsto no artigo 89 deste decreto. 
SEÇÃO VIII 
Das Assistências Técnicas e dos Corpos Técnicos 
Artigo 88 - As Assistências Técnicas e os Corpos Técnicos têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes 

atribuições comuns: 
I - assistir ao dirigente da unidade no desempenho de suas atribuições; 
II - instruir e informar processos e expedientes que lhes forem encaminhados; 
III - participar da elaboração de relatórios de atividades da unidade; 
IV - elaborar, acompanhar e avaliar programas e projetos referentes à área de atuação da unidade; 
V - produzir informações gerenciais para subsidiar as decisões do dirigente da unidade; 
VI - elaborar e implantar sistema de acompanhamento e controle das atividades desenvolvidas; 
VII - promover a integração entre as atividades e os projetos; 
VIII - propor a elaboração de normas e manuais de procedimentos; 
IX - controlar e acompanhar as atividades decorrentes de contratos, acordos e ajustes; 
X - realizar estudos, elaborar relatórios e emitir pareceres sobre assuntos relativos à sua área de atuação. 
SEÇÃO IX 
Dos Núcleos de Apoio Administrativo e das Células de Apoio Administrativo 
Artigo 89 - Os Núcleos de Apoio Administrativo e as Células de Apoio Administrativo têm, em suas respectivas áreas de 

atuação, as seguintes atribuições comuns: 
I - receber, registrar, distribuir, controlar e expedir papéis e processos; 
II - preparar o expediente das respectivas unidades; 
III - manter registros sobre freqüência e férias dos servidores; 
IV - prever, requisitar, guardar e distribuir o material de consumo das unidades; 
V - manter registro do material permanente e comunicar à unidade competente a sua movimentação; 
VI - acompanhar e prestar informações sobre o andamento de papéis e processos em trânsito nas unidades; 
VII - controlar o atendimento, pelos órgãos da Secretaria, dos pedidos de informações e de expedientes de outros órgãos da 

Administração Estadual; 
VIII - organizar e manter arquivo das cópias dos textos digitados; 
IX - desenvolver outras atividades características de apoio administrativo à atuação das unidades. 
Artigo 90 - Além das atribuições de que trata o artigo 89 deste decreto, cabe: 
I - ao Núcleo de Apoio Administrativo, do Gabinete do Secretário, realizar o controle e a publicação de todos os atos do 

Secretário, do Secretário Adjunto e do Chefe de Gabinete; 
II - às Células de Apoio Administrativo dos Centros Técnicos Regionais, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 

Naturais - CBRN, protocolar, classificar e autuar papéis e processos. 
CAPÍTULO VII 
Das Competências 
SEÇÃO I 
Do Secretário do Meio Ambiente 
Artigo 91 - O Secretário do Meio Ambiente, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem as seguintes 

competências: 
I - em relação ao Governador e ao próprio cargo: 
a) propor a política e as diretrizes a serem adotadas pelo Governo do Estado de São Paulo com relação ao meio ambiente; 
b) assistir ao Governador no desempenho de suas funções relacionadas com as atividades da Secretaria; 
c) submeter à apreciação do Governador, observadas as disposições do Decreto nº 51.704, de 26 de março de 2007: 
1. projetos de leis ou de decretos que versem sobre matéria pertinente à área de atuação da Secretaria; 
2. assuntos de órgãos subordinados; 
d) manifestar-se sobre assuntos que devam ser submetidos ao Governador; 
e) referendar os atos do Governador relativos à área de atuação da Secretaria; 
f) propor a divulgação de atos e atividades da Secretaria; 
g) comparecer perante a Assembléia Legislativa ou suas comissões especiais para prestar esclarecimentos, espontaneamente 

ou quando regularmente convocado; 
h) providenciar, observada a legislação em vigor, a instrução dos expedientes relativos a requerimentos e indicações sobre 

matéria pertinente à Secretaria, dirigidos ao Governador pela Assembléia Legislativa do Estado; 
i) cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos e as decisões das autoridades superiores; 
II - em relação às atividades gerais da Secretaria: 
a) administrar e responder pela execução dos programas, projetos e ações da Secretaria, de acordo com a política e as 

diretrizes fixadas pelo Governador; 
b) expedir atos e instruções para a boa execução dos preceitos da Constituição do Estado, das leis e dos regulamentos, no 

âmbito da Secretaria; 
c) expedir resoluções relativas ao licenciamento e fiscalização ambiental, que deverão ser seguidas pelos órgãos da Pasta e 

demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do 
Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, inclusive pelas unidades de policiamento ambiental, da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo;  

d) definir, mediante resolução e observada a legislação pertinente, normas, critérios e procedimentos para a aplicação de 
penalidades administrativas decorrentes de infrações à legislação ambiental e para o processamento dos respectivos autos de infração; 

e) decidir sobre: 
1. as proposições encaminhadas pelos dirigentes dos órgãos subordinados; 
2. os pedidos formulados em grau de recurso; 
f) avocar ou delegar atribuições e competências, por ato expresso, observada a legislação vigente; 
g) designar: 
1. servidor para responder pelo expediente da Chefia de Gabinete, nos impedimentos legais e temporários, bem como 

ocasionais, do Chefe de Gabinete da Secretaria; 
2. os membros do Colegiado e da Equipe Técnica do Grupo de Planejamento Setorial - GPS; 
3. os responsáveis pela gestão dos parques urbanos cuja administração esteja sob a responsabilidade da Secretaria do Meio 

Ambiente - SMA; 
h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
i) estimular o desenvolvimento profissional dos servidores da Secretaria; 
j) expedir as determinações necessárias à manutenção da regularidade dos serviços; 
l) autorizar entrevistas de servidores da Secretaria à imprensa em geral, sobre assuntos da Pasta; 
m) autorizar a divulgação de assuntos da Secretaria, quando não tornados públicos em congressos, palestras, debates ou 

painéis; 
n) aprovar os planos, programas e projetos das entidades vinculadas à Secretaria, face às políticas básicas traçadas pelo 

Estado nos respectivos setores; 
o) aprovar projetos ambientais que promovam a captação de recursos internacionais a serem administrados pelas 

Coordenadorias afetas aos respectivos projetos; 
p) autorizar a doação de publicações científicas, técnicas ou didáticas, bem como de sementes, mudas e outros produtos e 

subprodutos florestais, produzidos por unidades da Secretaria; 
q) apresentar relatório anual das atividades da Secretaria; 
III - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 23 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008; 
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IV - em relação aos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária, as previstas no artigo 12 do Decreto-Lei nº 233, de 
28 de abril de 1970; 

V - em relação ao Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados, as previstas no artigo 14 do Decreto nº 
9.543, de 1º de março de 1977; 

VI - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) as previstas nos artigos 1º, 2º, 3º e 5º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterado pelos Decretos nº 33.701, de 

22 de agosto de 1991, nº 34.544, de 14 de janeiro de 1992, e nº 37.410, de 9 de setembro de 1993; 
b) autorizar: 
1. a transferência de bens, exceto imóveis, inclusive para outras Secretarias de Estado; 
2. o recebimento de doações de bens móveis e serviços, sem encargos; 
3. a locação de imóveis; 
c) decidir sobre a utilização de próprios do Estado. 
Parágrafo único - Os parques urbanos a que se refere o item 3 da alínea "g" do inciso II deste artigo não se caracterizam como 

unidades administrativas. 
SEÇÃO II 
Do Secretário Adjunto 
Artigo 92 - O Secretário Adjunto, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as 

seguintes competências: 
I - responder pelo expediente da Secretaria, nos impedimentos legais e temporários, bem como ocasionais, do Titular da Pasta; 
II - representar o Secretário, quando for o caso, junto a autoridades e órgãos; 
III - exercer a coordenação do relacionamento entre o Secretário e os dirigentes dos órgãos da Secretaria e das entidades a 

ela vinculadas, acompanhando o desenvolvimento dos programas, projetos e ações; 
IV - assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
V - coordenar a Câmara de Compensação Ambiental. 
SEÇÃO III 
Do Chefe de Gabinete 
Artigo 93 - O Chefe de Gabinete, além de outras que lhe forem conferidas por lei ou decreto, tem, em sua área de atuação, as 

seguintes competências: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) assessorar o Secretário no desempenho de suas funções; 
b) propor ao Secretário o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
c) coordenar, orientar e acompanhar as atividades das unidades subordinadas; 
d) baixar normas de funcionamento das unidades subordinadas; 
e) solicitar informações a outros órgãos da administração pública; 
f) encaminhar papéis, processos e expedientes diretamente aos órgãos competentes para manifestação sobre os assuntos 

neles tratados; 
g) decidir sobre os pedidos de certidões e vista de processos; 
h) criar comissões não permanentes e grupos de trabalho; 
i) autorizar estágios em unidades subordinadas; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29, 30, 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 

de março de 2008; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) assinar editais de concorrência; 
b) as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de 

agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
c) autorizar a transferência de bens móveis, no âmbito da Secretaria; 
d) autorizar a locação de imóveis; 
e) decidir sobre a utilização de próprios do Estado; 
f) autorizar, mediante ato específico, as autoridades subordinadas a requisitarem transporte de material por conta do Estado; 
IV - em relação ao Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios - SIAFEM/SP, no âmbito da 

Secretaria, normatizar e definir os níveis de acesso para consultas e registros. 
Parágrafo único - Ao Chefe de Gabinete compete, ainda: 
1. substituir o Secretário Adjunto em seus impedimentos legais e temporários; 
2. responder pelo expediente da Secretaria nos impedimentos simultâneos, legais e temporários, bem como ocasionais, do 

Titular da Pasta e do Secretário Adjunto. 
SEÇÃO IV 
Dos Coordenadores 
Artigo 94 - Os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de Educação Ambiental - 

CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas 
respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 

I - em relação às atividades gerais, as previstas no inciso I do artigo 93 deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas nos artigos 29, 31 e 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de 

março de 2008; 
III - em relação à administração de material, autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem 

transporte de material por conta do Estado. 
Artigo 95 - Ao Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, em sua área de atuação, 

compete, ainda: 
I - em relação à administração de material: 
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência; 
b) as previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de 

agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
II - definir as áreas geográficas de atuação dos Centros Técnicos Regionais previstos no inciso VI do artigo 8º deste decreto; 
III - constituir comissões de julgamento de recursos relativos a Autos de Infração Ambiental. 
Artigo 96 - Aos Coordenadores das Coordenadorias de Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de 

Recursos Hídricos - CRHi, em suas respectivas áreas de atuação, cabe, ainda, em relação à administração de material, exercer as competências 
previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhes 
forem delegadas pelo Titular da Pasta. 

SEÇÃO V 
Dos Diretores dos Departamentos e dos Diretores dos Institutos 
Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos e os Diretores dos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG, além 

de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, têm, em suas respectivas áreas de atuação, as seguintes competências: 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 

"Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos identificados nas alíneas "d" a "i" do inciso II do artigo 14 deste decreto e os Diretores dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG têm, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, as 
seguintes competências:"; (NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 97 - Os Diretores dos Departamentos identificados nas alíneas "d" a "i" do inciso II do artigo 14 deste decreto e o Diretor do Instituto 
Florestal - IF têm, em suas respectivas áreas de atuação, além de outras que lhes forem conferidas por lei ou decreto, as seguintes 
competências:"; (NR) 

I - em relação às atividades gerais, as previstas nas alíneas "c" a "g" do inciso I do artigo 93 deste decreto; 
II - requerer providências de ordem judicial ou prestar esclarecimentos à Procuradoria Geral do Estado - PGE; 
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III - autorizar a produção de matérias de conhecimento técnico-científico e/ou a realização de atividades de treinamento de 
pessoal; 

IV - autorizar o fornecimento gratuito, a órgãos públicos e a entidades filantrópicas e de utilidade pública, de serviços, produtos 
e subprodutos originários de suas respectivas unidades, a título de fomento e intercâmbio, até o limite fixado pelo Secretário do Meio Ambiente, 
obedecida a legislação vigente; 

V - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 31 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 
2008. 

Artigo 98 - Aos Diretores dos Institutos, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda: 
I - em relação às atividades gerais, exercer o previsto nas alíneas "a", "b", "h" e "i" do inciso I do artigo 93 deste decreto; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, enquanto dirigentes de unidades de despesa, exercer o previsto no 

artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) assinar convites e editais de tomada de preços e concorrência; 
b) exercer o previsto nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto nº 33.701, de 22 

de agosto de 1991, quanto a qualquer modalidade de licitação; 
c) autorizar a locação de imóveis; 
d) decidir sobre a utilização de próprios do Estado; 
e) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de material por conta do Estado. 
Artigo 99 - Ao Diretor do Departamento de Administração, em sua área de atuação, compete, ainda: 
I - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, enquanto dirigente de unidade de despesa, exercer o previsto no 

artigo 33 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008; 
II - em relação à administração de material: 
a) assinar convites, editais de tomada de preços e concorrência; 
b) exercer as competências previstas nos artigos 1º e 2º do Decreto nº 31.138, de 9 de janeiro de 1990, alterados pelo Decreto 

nº 33.701, de 22 de agosto de 1991, que lhe forem delegadas pelo Titular da Pasta; 
c) autorizar, mediante ato específico, autoridades subordinadas a requisitarem transporte de material por conta do Estado. 
SEÇÃO VI 
Dos Diretores dos Centros, dos Diretores das Divisões, dos Diretores dos Núcleos e dos Diretores dos Serviços 
Artigo 100 - Aos Diretores dos Centros, aos Diretores das Divisões, aos Diretores dos Núcleos e aos Diretores dos Serviços, 

em suas respectivas áreas de atuação, além de outras competências que lhes forem conferidas por lei ou decreto, cabe orientar e acompanhar o 
andamento das atividades das unidades e dos servidores subordinados. 

Artigo 101 - Aos Diretores dos Centros e aos Diretores das Divisões, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, 
em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, exercer o previsto no artigo 34 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008. 

Artigo 102 - Os Diretores a seguir identificados têm, ainda, as seguintes competências: - retificação abaixo - 
I - o Diretor do Centro de Planejamento Aplicado e os Diretores dos Centros Técnicos Regionais, aprovar a localização de 

reservas legais e firmar termos de compromisso para sua instituição; 
II - o Diretor do Centro de Fiscalização e os Diretores dos Centros Técnicos Regionais, firmar termos de compromisso de 

recuperação de áreas degradadas; 
III - os Diretores dos Centros Técnicos Regionais, as previstas no inciso I do artigo 35 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008. 
Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura, do Centro Administrativo, 

da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos de Botânica - IBt, 
Florestal - IF e Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes 
arquivados. 

Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de 
Contratos, do Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico 
- IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem 
adquiridos. 

Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 
Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e 
Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infra-Estrutura, do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos 
Florestal - IF e Geológico - IG, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes 
arquivados."; (NR) 

"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 
Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em 
suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem 
adquiridos."; (NR) 

"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 
Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e aos Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio."; (NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 103 - Ao Diretor do Centro de Gestão de Documentos, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura, do Centro Administrativo, 

da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas 
respectivas áreas de atuação, compete, ainda, expedir certidões relativas a papéis, processos e expedientes arquivados."; (NR) 

"Artigo 104 - Ao Diretor do Núcleo de Programação e Controle de Estoques, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 
Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Compras e Suprimentos, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de 
atuação, compete, ainda, aprovar a relação de materiais a serem mantidos em estoque e a de materiais a serem adquiridos."; (NR) 

"Artigo 105 - Ao Diretor do Núcleo de Administração Patrimonial, do Centro de Suprimentos e Apoio à Gestão de Contratos, do 
Departamento de Administração, ao Diretor do Núcleo de Infraestrutura e Comunicações Administrativas, do Centro Administrativo, da Coordenadoria 
de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e ao Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, em suas respectivas áreas de 
atuação, compete, ainda, autorizar a baixa de bens móveis do patrimônio."; (NR) 

Artigo 106 - Os Diretores a seguir identificados têm, ainda as seguintes competências: - retificação abaixo - 
I - o Diretor do Núcleo de Destinação de Fauna Silvestre, expedir autorizações para a soltura de animais silvestres e para a 

implantação e o funcionamento de centros de reabilitação e centros de triagem destes animais;  
II -  o Diretor do Núcleo de Fauna Silvestre em Cativeiro, expedir autorizações para o uso ou manejo da fauna silvestre, bem 

como para o beneficiamento, o transporte e a comercialização de produtos e subprodutos da fauna silvestre. 
SEÇÃO VII 
Dos Dirigentes das Unidades e dos Órgãos dos Sistemas de Administração Geral 
SUBSEÇÃO I 
Do Sistema de Administração de Pessoal 
Artigo 107 - O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, na qualidade de dirigente de órgão setorial do Sistema de 

Administração de Pessoal, tem as competências previstas nos artigos 36 e 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, observado o disposto 
no Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008. 
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Artigo 108 - Os responsáveis pelas unidades enumeradas no artigo 16 deste decreto, na qualidade de dirigentes de órgãos 
subsetoriais do Sistema de Administração de Pessoal, têm as competências previstas no artigo 37 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 2008, 
observado o disposto no Decreto nº 53.221, de 8 de julho de 2008. 

SUBSEÇÃO II 
Dos Sistemas de Administração Financeira e Orçamentária 
Artigo 109 - O Secretário do Meio Ambiente, na qualidade de dirigente de unidade orçamentária, tem as competências 

previstas no artigo 13 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 
Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de 

Educação Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado 
de São Paulo, o coordenador da Unidade Gestora Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 
Mananciais - retificação abaixo -, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e os 
Diretores dos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes 
competências: 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de Educação 
Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no 
Estado de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 
Programa Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e os Diretores 
dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; (NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de Educação 
Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no 
Estado de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 
Programa Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e o Diretor do 
Instituto Florestal - IF, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; (NR) 

I - exercer o previsto no artigo 14 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970; 
II - autorizar: 
a) a alteração de contrato, inclusive a prorrogação de prazo; 
b) a rescisão administrativa ou amigável de contrato; 
III - atestar: 
a) a realização dos serviços contratados; 
b) a liquidação de despesa. 
Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o Diretor do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, os Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos de 
Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o 
Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Chefes 
das Seções de Finanças, das Divisões de Administração, dos Institutos de Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências 
previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o Diretor do Centro Administrativo, da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Diretores das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e 
Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o 
Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e os Chefes 
das Seções de Finanças, das Divisões de Administração, dos Institutos Florestal - IF e Geológico - IG, têm as competências previstas no artigo 17 do 
Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 111 - O Diretor do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o Diretor do Centro 

Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e o Diretor da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, 
têm as competências previstas no artigo 15 do Decreto-Lei nº 233, de 28 de abril de 1970."; (NR) 

"Artigo 112 - O Diretor do Núcleo de Despesa, do Centro de Orçamento e Finanças, do Departamento de Administração, o 
Diretor do Núcleo de Orçamento e Finanças, do Centro Administrativo, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, e o Chefe 
da Seção de Finanças, da Divisão de Administração, do Instituto Florestal - IF, têm as competências previstas no artigo 17 do Decreto-Lei nº 233, de 
28 de abril de 1970."; (NR) 

Artigo 113 - O responsável administrativo-financeiro da Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de 
Desenvolvimento do Ecoturismo da Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo, o gestor administrativo-financeiro da Unidade de Gestão Local 
- UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa Mananciais e o Gerente Administrativo e Financeiro da 
Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC têm as competências previstas nos artigos 15 e 17 do Decreto-Lei 
nº 233, de 28 de abril de 1970. 

SUBSEÇÃO III 
Do Sistema de Administração dos Transportes Internos Motorizados 
Artigo 114 - O Chefe de Gabinete é o dirigente da frota da Secretaria do Meio Ambiente - SMA e, nessa qualidade, tem as 

competências previstas no artigo 16 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
Artigo 115 - O Chefe de Gabinete tem, ainda, no âmbito do Gabinete do Secretário e das unidades que não contem com 

subfrota, a competência prevista no inciso I do artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
Artigo 116 - O Diretor do Departamento de Administração tem, no âmbito do Gabinete do Secretário e das unidades que não 

contem com subfrota, as competências previstas no artigo 18, exceto inciso I, do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 
Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e os Diretores dos Institutos de 

Botânica - IBt, Florestal - IF e Geológico - IG, enquanto dirigentes de subfrotas, têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º 
de março de 1977. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e os Diretores dos Institutos Florestal - IF e 
Geológico - IG, enquanto dirigentes de subfrotas, têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977."; 
(NR) 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 117 - O Coordenador da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN e o Diretor do Instituto Florestal - IF, enquanto 
dirigentes de subfrotas, têm as competências previstas no artigo 18 do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977."; (NR) 

Artigo 118 - Os responsáveis pelos órgãos enumerados no artigo 21 deste decreto têm as competências previstas no artigo 20 
do Decreto nº 9.543, de 1º de março de 1977. 

SEÇÃO VIII 
Das Competências Comuns 
Artigo 119 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de 

Serviço, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) promover o entrosamento das unidades subordinadas garantindo o desenvolvimento integrado dos trabalhos; 
b) manter seus superiores imediatos permanentemente informados sobre o andamento das atividades das unidades 

subordinadas; 
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c) decidir sobre recursos interpostos contra despacho de autoridade imediatamente subordinada, desde que não esteja 
esgotada a instância administrativa; 

d) adotar ou sugerir, conforme o caso, medidas objetivando a simplificação de procedimentos e a agilização do processo 
decisório relativamente a assuntos que tramitem pelas unidades subordinadas; 

e) avaliar o desempenho das unidades subordinadas e responder pelos resultados alcançados, bem como pela adequação dos 
custos dos trabalhos executados; 

f) determinar o arquivamento de processos e papéis em que inexistam providências a tomar ou cujos pedidos careçam de 
fundamento legal; 

g) encaminhar papéis à unidade competente, para autuar e protocolar; 
h) corresponder-se diretamente com autoridades administrativas do mesmo nível; 
i) apresentar relatório sobre os serviços executados pelas unidades subordinadas; 
II - em relação à administração de material e patrimônio, autorizar a transferência de bens móveis entre as unidades 

subordinadas. 
Artigo 120 - São competências comuns ao Chefe de Gabinete e aos demais dirigentes de unidades até o nível hierárquico de 

Seção, em suas respectivas áreas de atuação: 
I - em relação às atividades gerais: 
a) elaborar e encaminhar à autoridade superior o programa de trabalho e as alterações que se fizerem necessárias; 
b) cumprir e fazer cumprir as leis, os decretos, os regulamentos, as decisões, os prazos para desenvolvimento dos trabalhos e 

as ordens das autoridades superiores; 
c) transmitir a seus subordinados as diretrizes a serem adotadas no desenvolvimento dos trabalhos; 
d) contribuir para o desenvolvimento integrado das atividades da Secretaria; 
e) dirimir ou providenciar a solução de dúvidas ou divergências que surgirem em matéria de serviço; 
f) dar ciência imediata ao superior hierárquico das irregularidades administrativas de maior gravidade, mencionando as 

providências tomadas e propondo as que não lhes são afetas; 
g) adotar ou sugerir, conforme for o caso, medidas objetivando o aprimoramento de suas áreas; 
h) conservar o ambiente propício ao desenvolvimento dos trabalhos; 
i) providenciar a instrução de processos e expedientes que devam ser submetidos à consideração superior, manifestando-se, 

conclusivamente, a respeito da matéria; 
j) indicar seus substitutos, obedecidos os requisitos de qualidade inerentes ao cargo, à função-atividade ou à função de serviço 

público; 
l) praticar todo e qualquer ato ou exercer quaisquer das atribuições ou competências dos órgãos ou servidores subordinados; 
m) avocar, de modo geral ou em casos especiais, as atribuições ou competências dos órgãos ou servidores subordinados; 
II - em relação ao Sistema de Administração de Pessoal, as previstas no artigo 38 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008; 
III - em relação à administração de material e patrimônio: 
a) requisitar material permanente ou de consumo; 
b) zelar pelo uso adequado e conservação dos equipamentos e materiais. 
Artigo 121 - As competências previstas neste decreto, sempre que coincidentes, serão exercidas, de preferência, pelas 

autoridades de menor nível hierárquico. 
CAPÍTULO VIII 
Dos Órgãos Colegiados 
SEÇÃO I 
Do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA 
Artigo 122 - O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, criado pelo Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983, na 

condição de órgão consultivo, normativo e recursal, integrante do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, é regido pela Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009. 

(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.087, de 27 de novembro de 2009 
"Artigo 122 - O Conselho Estadual do Meio Ambiente, criado pelo Decreto nº 20.903, de 26 de abril de 1983, na condição de órgão consultivo, 
normativo e recursal, integrante do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio 
Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA, é regido pela Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, e pelo decreto que dispõe 
sobre sua regulamentação.". (NR) 

Parágrafo único - No que não colidir com a Lei nº 13.507, de 23 de abril de 2009, e até que seja editado decreto dispondo 
sobre sua regulamentação, o Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA observará o previsto nos artigos 123 a 127 do Decreto nº 53.027, de 
26 de maio de 2008. 

(*) Revogado pelo Decreto nº55.087, de 27 de novembro de 2009 
SEÇÃO II 
Do Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH 
Artigo 123 - O Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH é regido pela Lei nº 7.663, de 30 de dezembro de 1991, e pelo 

Decreto nº 53.806, de 11 de dezembro de 2008. 
SEÇÃO III 
Da Câmara de Compensação Ambiental 
Artigo 124 - À Câmara de Compensação Ambiental cabe proceder à análise e propor a aplicação dos recursos provenientes da 

compensação ambiental de que trata o artigo 36 da Lei federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, regulamentado pelo Decreto federal nº 4.340, de 22 
de agosto de 2002. 

Parágrafo único - A proposta de aplicação dos recursos a que se refere o "caput" deste artigo deverá: 
1. considerar, observada a legislação que rege a matéria, as propostas formalizadas no processo de licenciamento ambiental e 

as prioridades para a gestão de unidades de conservação localizadas no Estado de São Paulo; 
2. indicar as unidades de conservação a serem beneficiadas com os recursos da compensação ambiental; 
3. definir o montante e a destinação dos recursos atribuídos a cada unidade de conservação. 
Artigo 125 - A Câmara de Compensação Ambiental, composta por representantes de órgãos da Secretaria do Meio Ambiente - 

SMA, da CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo e da Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São 
Paulo, designados por resolução do Titular da Pasta, será coordenada pelo Secretário Adjunto. 

SEÇÃO IV 
Do Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC 
Artigo 126 - O Grupo Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação - GSTIC é regido pelo Decreto nº 47.836, de 27 de 

maio de 2003. 
SEÇÃO V 
Do Conselho Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São Paulo - 

CGP 
Artigo 127 - O Conselho Gestor do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no Estado de São 

Paulo - CGP é regido pelo disposto no artigo 4º do Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005. 
SEÇÃO VI 
Do Conselho de Orientação do Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável - CORA 
Artigo 128 - O Conselho de Orientação do Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável - CORA é regido pelo Decreto 

nº 45.805, de 15 de maio de 2001, alterado pelo Decreto nº 51.536, de 1º de fevereiro de 2007. 
SEÇÃO VII 
Do Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga 
Artigo 129 - O Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga é regido pelo Decreto nº 43.342, de 22 de julho 

de 1998, alterado pelo Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro de 2008. 
Artigo 130 - O Conselho a que se refere o artigo 129 deste decreto conta com o Grupo Executivo do Parque Estadual das 

Fontes do Ipiranga, instituído pelo artigo 2º do Decreto nº 52.703, de 8 de fevereiro de 2008. 
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Artigo 131 - O Secretário do Meio Ambiente designará, dentre os membros do Grupo Executivo do Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga, o responsável pela coordenação dos trabalhos, que se reportará ao Presidente do Conselho de Defesa do Parque Estadual das Fontes 
do Ipiranga. 

SEÇÃO VIII 
Do Grupo de Planejamento Setorial - GPS 
Artigo 132 - O Grupo de Planejamento Setorial - GPS é regido pelo Decreto nº 47.830, de 16 de março de 1967. 
Artigo 133 - Ao Coordenador do Grupo de Planejamento Setorial - GPS compete: 
I - dirigir os trabalhos do Grupo; 
II - convocar e coordenar as reuniões do Colegiado; 
III - submeter as decisões do Colegiado à apreciação superior; 
IV - apresentar periodicamente às autoridades superiores relatórios sobre a execução orçamentária da Secretaria. 
CAPÍTULO IX 
Da Corregedoria Administrativa 
Artigo 134 - A Corregedoria Administrativa será composta de 1 (um) Corregedor e de até 5 (cinco) Corregedores Auxiliares, 

escolhidos dentre os servidores da administração direta, com formação de nível superior, designados pelo Secretário do Meio Ambiente, para 
servirem com prejuízo de suas atribuições normais. 

Artigo 135 - A Corregedoria Administrativa, por meio de seus Corregedores Auxiliares, tem as seguintes atribuições: 
I - fiscalizar as atividades de quaisquer unidades da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, visando à regularidade dos 

procedimentos e à aplicação uniforme da legislação; 
II - apurar eventuais irregularidades ocorridas em unidade da Secretaria, sempre que delas, de qualquer forma, tomar 

conhecimento; 
III - realizar: 
a) correições periódicas em unidades da Secretaria; 
b) correições extraordinárias, bem como outros trabalhos relacionados com sua área de atuação, por determinação do 

Secretário; 
IV - propor medidas saneadoras e disciplinares, quando necessário, objetivando a regularização de anomalias técnicas ou 

administrativas verificadas nas correições ou procedimentos administrativos. 
CAPÍTULO X 
Das Unidades de Coordenação de Projeto 
SEÇÃO I 
Da Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no 

Estado de São Paulo 
Artigo 136 - A Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata 

Atlântica no Estado de São Paulo, é disciplinada pelo Decreto nº 50.406, de 27 de dezembro de 2005. 
SEÇÃO II 
Da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - Programa 

Mananciais 
Artigo 137 - A Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 

Programa Mananciais é disciplinada pelo Decreto nº 53.964, de 22 de janeiro de 2009. 
SEÇÃO III 
Da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC 
Artigo 138 - A Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPMC é disciplinada pelo Decreto nº 

52.518, de 21 de dezembro de 2007, com a alteração introduzida pelo artigo 156 do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.758, de 10 de fevereiro de 2011 (art.4º - acrescenta seção e artigo) : 
"Seção IV  
Da Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS 
Artigo 138A - A Unidade de Gestão Local do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável - Microbacias II - UGL/PDRS é 

disciplinada mediante decreto específico.". 
CAPÍTULO XI 
Das Unidades de Proteção e Defesa do Usuário do Serviço Público 
SEÇÃO I 
Da Ouvidoria Ambiental 
Artigo 139 - A Ouvidoria Ambiental é regida pela Lei nº 12.041, de 16 de setembro de 2005, com observância, além das 

disposições deste decreto: 
I - da Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, com a alteração objeto da Lei nº 12.806, de 1º de fevereiro de 2008; 
II - do Decreto nº 44.074, de 1º de julho de 1999; 
III - do Decreto nº 50.656, de 30 de março de 2006, alterado pelo Decreto nº 51.561, de 12 de fevereiro de 2007. 
§ 1º - A Ouvidoria Ambiental será dirigida por um Ouvidor, servidor público de ilibada reputação e notório conhecimento sobre o 

meio ambiente, designado pelo Titular da Pasta por indicação do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, que o elegerá dentre seus 
membros. 

§ 2º - O mandato do Ouvidor será de 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução. 
Artigo 140 - À Ouvidoria Ambiental cabe, ainda, por meio de seu Corpo Técnico: 
I - estabelecer canal permanente de comunicação com servidores da Pasta e usuários de seus serviços, para prestação de 

informações e recebimento de reivindicações e sugestões; 
II - analisar as reivindicações e sugestões recebidas e encaminhá-las às autoridades e unidades competentes; 
III - patrocinar causas que visem eliminar situações prejudiciais a servidores e usuários; 
IV - transmitir ao interessado as informações pertinentes e tomar conhecimento do seu nível de satisfação; 
V - manter permanente contato com as demais unidades da Pasta, para fins de estudo conjunto e avaliação das propostas 

recebidas; 
VI - elaborar relatórios estatísticos e promover a divulgação das suas atividades. 
Parágrafo único - O sigilo de fonte será mantido e somente será divulgado com autorização expressa do denunciante. 
SEÇÃO II 
Da Comissão de Ética 
Artigo 141- A Comissão de Ética é regida pela Lei nº 10.294, de 20 de abril de 1999, e pelo Decreto nº 45.040, de 4 de julho de 

2000, alterado pelo Decreto nº 46.101, de 14 de setembro de 2001. 
Parágrafo único - A Comissão de Ética é composta de 3 (três) membros designados pelo Secretário. 
CAPÍTULO XII 
Dos Institutos 
Artigo 142 - Os Institutos a seguir enumerados, previstos nos incisos VIII, IX e X do artigo 3º deste decreto, mantêm as 

estruturas e atribuições definidas nos decretos adiante especificados: 
I - Instituto de Botânica - IBt, Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, com as alterações introduzidas pelo Decreto nº 

24.714, de 7 de fevereiro de 1986; 
II - Instituto Florestal - IF, Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados o disposto no artigo 6º do Decreto n° 

51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 54.079, de 4 de março de 2009, e o Decreto nº 
36.551, de 15 de março de 1993, com as alterações introduzidas pelo artigo 153 do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008; 

III - Instituto Geológico - IG, Decretos nº 24.931, de 20 de março de 1986, e nº 26.861, de 9 de março de 1987. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 142 - Os Institutos a seguir enumerados, previstos nos incisos IX e X do artigo 3º deste decreto, mantêm as estruturas e 

atribuições definidas nos decretos adiante especificados: 
I - Instituto Florestal - IF, Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados: 

a) o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 
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54.079, de 4 de março de 2009; 
b) os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada pelo artigo 153 do Decreto nº 

53.027, de 26 de maio de 2008;  
II - Instituto Geológico - IG, Decretos nº 24.931, de 20 de março de 1986, e nº 26.861, de 9 de março de 1987.". (NR) 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.165, de 14 de dezembro de 2009 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt, previsto no inciso VIII do artigo 3º deste decreto, é reorganizado mediante decreto 

específico."  
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 
"Artigo 142 - O Instituto Florestal, previsto no inciso IX do artigo 3º deste decreto, mantém a estrutura e as atribuições definidas 

no Decreto nº 11.138, de 3 de fevereiro de 1978, observados: 
I - o artigo 6º do Decreto n° 51.453, de 29 de dezembro de 2006, com a redação dada pelo inciso I do artigo 1º do Decreto nº 

54.079, de 4 de março de 2009; 
II - os artigos 2º, 4º e 8º do Decreto nº 36.551, de 15 de março de 1993, com a redação dada pelo artigo 153 do Decreto nº 

53.027, de 26 de maio de 2008."; (NR) 
"Artigo 142-A - O Instituto de Botânica - IBt e o Instituto Geológico - IG, previstos, respectivamente, nos incisos VIII e X do 

artigo 3º deste decreto, são reorganizados mediante decretos específicos.".(NR)  
CAPÍTULO XIII 
Disposições Finais 
Artigo 143 - O exercício do previsto nos artigos 35, inciso III, 39 e 40 deste decreto não exclui as atribuições da CETESB - 

Companhia Ambiental do Estado de São Paulo para: 
I - no âmbito do licenciamento ambiental, aprovar a localização da reserva legal no interior da propriedade a que está 

relacionada; 
II - proceder ao licenciamento ambiental, quando exigível. 
Artigo 144 - A fiscalização de infrações contra o meio ambiente será realizada de forma integrada pelo Departamento de 

Fiscalização e Monitoramento, da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, pelas unidades de policiamento ambiental, da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, e pela CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, de acordo com suas respectivas atribuições 
e competências legais. 

§ 1º - Os Secretários do Meio Ambiente e da Segurança Pública poderão firmar Termo de Cooperação entre as respectivas 
Pastas para o cumprimento do disposto no "caput" deste artigo. 

§ 2º - Os Titulares das Secretarias  do Meio Ambiente e da Segurança Pública poderão propor, nos termos das normas legais e 
regulamentares pertinentes, a celebração de convênio com a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, no qual serão definidas as 
diretrizes e condições para o intercâmbio de informações, o planejamento das ações e o desenvolvimento de atividades conjuntas destinadas a 
assegurar o monitoramento da biodiversidade e a coibir as infrações contra o meio ambiente no Estado de São Paulo. 

Artigo 145 - Nos termos do disposto no artigo 101 da Constituição do Estado de São Paulo, os órgãos jurídicos das entidades 
previstas no item 1 do parágrafo único do artigo 3º deste decreto vinculam-se, para fins de atuação uniforme e coordenada, à Procuradoria Geral do 
Estado. 

Artigo 146 - As atribuições e competências previstas neste decreto poderão ser detalhadas mediante resolução do Secretário 
do Meio Ambiente. 

Artigo 147 - O Secretário do Meio Ambiente promoverá a adoção das medidas necessárias para a efetiva implantação da 
reorganização prevista neste decreto. 

Artigo 148 - As Secretarias de Economia e Planejamento e da Fazenda providenciarão, em seus respectivos âmbitos de 
atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 

Artigo 149 - Ficam acrescentados ao artigo 10 do Decreto nº 46.842, de 10 de junho de 2002, os incisos VI a VIII, com a 
seguinte redação: 

"VI - aplicação em projetos de recuperação da biodiversidade;  
VII - implantação em projetos de revegetação de nascentes ou áreas de preservação permanente; 
VIII - implantação de projetos ligados à recuperação de córregos urbanos.". 
Artigo 150 - O inciso II do artigo 3º do Decreto nº 48.896, de 26 de agosto de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"II - de agentes técnicos, que serão: 
a) as seguintes unidades da Secretaria do Meio Ambiente - SMA: 
1. a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN; 
2. a Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA; 
3. a Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA; 
4. o Instituto de Botânica - IBt; 
5. o Instituto Florestal - IF; 
6. o Instituto Geológico - IG; 
b) a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral - CATI, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
c) as seguintes entidades vinculadas à Secretaria do Meio Ambiente - SMA: 
1. a Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
2. a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
d) o Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE, entidade vinculada à Secretaria de Saneamento e Energia; 
e) o Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT, entidade vinculada à Secretaria de 

Desenvolvimento.". (NR) 
Artigo 151 - As ações de licenciamento não previstas neste decreto serão de responsabilidade da CETESB - Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo, em consonância com o disposto no artigo 2º da Lei nº 118, de 29 de junho de 1973, com a redação da Lei nº 
13.542, de 8 de maio de 2009. 

Artigo 152 - A CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo observará, no exercício das ações de licenciamento e 
fiscalização ambiental, as normas estabelecidas no âmbito do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA 
e do Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos - SIGRH, inclusive as veiculadas mediante resolução do Secretário do Meio 
Ambiente. 

Artigo 153 - Ficam mantidas, quando já destinadas a unidades administrativas que permanecem na estrutura organizacional 
definida por este decreto: 

I - as nomeações para os respectivos cargos de comando; 
II - as designações para o exercício das respectivas funções de serviço público de comando classificadas para efeito de 

atribuição do "pro labore" de que trata o artigo 28 da Lei nº 10.168, de 10 de julho de 1968; 
III - as designações para responder pelo expediente das respectivas unidades. 
Artigo 154 - A redução estimada de despesa com funções de comando decorrente deste decreto poderá vir a ser considerada 

para a edição de outros decretos de reorganização de unidades, no âmbito da Secretaria do Meio Ambiente - SMA, desde que: 
I - a proposta tramite no mesmo processo que tratou a matéria objeto deste decreto; 
II - o decreto correspondente seja editado no presente exercício. 
Artigo 155 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial, os seguintes dispositivos do Decreto nº 53.027, de 26 de maio de 2008: 
I - os Capítulos I a VII, com suas Seções, Subseções e seus artigos 1º a 122; 
II - as Seções II a VIII, do Capítulo VIII, com seus artigos 128 a 138; 
III - os Capítulos IX a XII, com suas Seções e seus artigos 139 a 146; 
IV - os artigos 147 a 152, 154, 155 e 157. 
Palácio dos Bandeirantes, 6 de agosto de 2009 
JOSÉ SERRA 
Retificações : 
No artigo 2º, inciso I, alínea "f", leia-se como segue e não como constou: 
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f) o gerenciamento das interfaces com os estados limítrofes e com a União, no que concerne às políticas, aos planos e às 
ações ambientais; 

No artigo 3º, parágrafo único, item 2, alínea "c", leia-se como segue e não como constou: 
c) Fundo Estadual para Prevenção e Remediação de Áreas Contaminadas - FEPRAC, instituído pela Lei nº 13.577, de 8 de 

julho de 2009. 
No artigo 8º, inciso V, alíneas "a" e "b", leia-se como segue e não como constou: 
a) Núcleo de Programas e Projetos; 
b) 4 (quatro) Núcleos de Fiscalização e Monitoramento (de I a IV); 
No artigo 34, inciso III, leia-se como segue e não como constou: 
III - propor medidas e executar ações que visem monitorar as atividades de proteção da biodiversidade, inclusive mediante a 

elaboração de laudos que, por meio da celebração de convênio, poderão também subsidiar as ações de licenciamento e fiscalização ambiental de 
competência dos demais órgãos e entidades integrantes do Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Naturais - SEAQUA; 

No artigo 35, inciso III, alínea "b", leia-se como segue e não como constou: 
b) avaliar a localização e a instituição da reserva legal, inclusive mediante compensação fora dos limites da propriedade a que 

está relacionada, nos termos previstos na legislação pertinente; 
No artigo 40, inciso I, alínea "b", leia-se como segue e não como constou: 
b) o transporte, o beneficiamento e a comercialização dos produtos e subprodutos da fauna silvestre; 
No artigo 67, acrescente-se o inciso IX: 
IX - propor, elaborar e implementar políticas, planos e programas relativos às medidas de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas, visando definir estratégia para minimizar os impactos e as vulnerabilidades dos sistemas ambientais e dos setores econômicos. 
No artigo 102, leia-se como segue e não como constou: 
Artigo 102 - Aos dirigentes a seguir identificados cabe, ainda, em suas respectivas áreas de atuação, exercer as competências 

adiante especificadas: 
I - ao Diretor do Centro de Planejamento Aplicado, ao Diretor do Centro Técnico da Região Metropolitana da Grande São Paulo 

e aos Diretores dos Centros Técnicos Regionais, aprovar a localização de reservas legais e firmar termos de compromisso para sua instituição; 
II - ao Diretor do Centro de Fiscalização e aos Diretores dos Centros Técnicos Regionais, firmar termos de compromisso de 

recuperação de áreas degradadas; 
III - aos Diretores dos Centros Técnicos Regionais, o previsto no inciso I do artigo 35 do Decreto nº 52.833, de 24 de março de 

2008; 
IV - ao Diretor do Centro de Fauna Silvestre, expedir autorizações para: 
a) soltura, uso ou manejo da fauna silvestre; 
b) implantação e funcionamento de centros de reabilitação e de centros de triagem de animais silvestres; 
c) beneficiamento, transporte e comercialização de produtos e subprodutos da fauna silvestre. 
No artigo 106, leia-se como segue e não como constou: 
Artigo 106 - Aos Diretores dos Núcleos de Fiscalização e Monitoramento, do Centro Técnico da Região Metropolitana da 

Grande São Paulo, em suas respectivas áreas de atuação, compete, ainda, firmar termos de compromisso de recuperação de áreas degradadas. 
No artigo 110, "caput", leia-se como segue e não como constou: 
Artigo 110 - ...o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do 

Alto Tietê - Programa Mananciais,... 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 55.640, de 26 de março de 2010 (art. 58 - nova redação) 

"Artigo 110 - O Chefe de Gabinete, os Coordenadores das Coordenadorias de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN, de Educação 
Ambiental - CEA, de Planejamento Ambiental - CPLA e de Recursos Hídricos - CRHi, o Diretor do Departamento de Administração, o 
responsável pela Unidade de Coordenação do Projeto - UCP, do Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica no 
Estado de São Paulo, o coordenador da Unidade de Gestão Local - UGL, do Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê - 
Programa Mananciais, o Gerente Executivo da Unidade de Coordenação do Projeto de Recuperação de Matas Ciliares - UCPRMC e o Diretor do 
Instituto Florestal - IF, na qualidade de dirigentes de unidades de despesa, têm as seguintes competências:"; (NR) 
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ANEXO XXXVII 
DECRETO Nº 56.635, DE 1º DE JANEIRO DE 2011 

 
DECRETO Nº 56.635, DE 1º DE JANEIRO DE 2011 

Dispõe sobre as alterações de denominação e transferências que especifica, define a organização básica da Administração 
Direta e suas entidades vinculadas e dá providências correlatas 

GERALDO ALCKMIN, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, 
Decreta: 
SEÇÃO I 
Disposições Preliminares 
Artigo 1º - A denominação das Secretarias de Estado adiante relacionadas fica alterada na seguinte conformidade: 
I - de Secretaria de Economia e Planejamento para Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional; 
II - de Secretaria Relações Institucionais para Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano; 
III - de Secretaria dos Transportes para Secretaria de Logística e Transportes; 
IV - de Secretaria de Desenvolvimento para Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
V - de Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo para Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 
VI - de Secretaria de Ensino Superior para Secretaria de Turismo; 
VII - de Secretaria de Saneamento e Energia para Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
VIII - de Secretaria de Comunicação para Secretaria de Energia; 
IX - de Secretaria Estadual de Assistência e Desenvolvimento Social para Secretaria de Desenvolvimento Social. 
Artigo 2º - Fica instituída, na Casa Civil, integrando sua estrutura básica, a Subsecretaria de Comunicação. 
SEÇÃO II 
Das Transferências 
Artigo 3º - Ficam transferidos, com seus bens móveis, equipamentos, cargos, funções-atividades, direitos, obrigações e acervo:  
I - para a Casa Civil, integrando a estrutura da Subsecretaria de Comunicação, previstas no Decreto nº 51.465, de 1º de janeiro 

de 2007: 
a) a Unidade de Marketing, mantido o nível hierárquico de Coordenadoria;  
b) a Unidade de Imprensa, mantido o nível hierárquico de Coordenadoria;  
II - para a Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, integrando a estrutura básica da Pasta:  
a) o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONDECA e o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e 

do Adolescente a ele vinculado; 
b) previstos no Decreto nº 51.462, de 1º de janeiro de 2007: 
1. o Conselho Estadual da Condição Feminina;  
2. o Conselho Estadual do Idoso;  
3. o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Nordestina;  
III - para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, previstos no Decreto nº 49.568, de 26 de abril de 2005: 
a) integrando a estrutura básica da Pasta: 
1. o Conselho Deliberativo da Grande São Paulo - CODEGRAN; 
2. o Conselho Consultivo Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo - CONSULTI; 
3. o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista; 
4. o Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas; 
b) integrando o Gabinete do Secretário, a Secretaria do Conselho Deliberativo da Grande São Paulo e do Conselho Consultivo 

Metropolitano de Desenvolvimento Integrado da Grande São Paulo; 
IV - para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, integrando a estrutura básica da Pasta, previstos 

no Decreto nº 51.461, de 1º de janeiro de 2007: 
a) o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais do Estado de São Paulo - CRUESP; 
b) a Unidade de Coordenação do Planejamento e Avaliação, com a denominação alterada para Coordenação de 

Empreendedorismo e Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mantido o nível hierárquico de Coordenadoria; 
c) a Unidade de Promoção do Desenvolvimento do Ensino Superior, com a denominação alterada para Coordenação de 

Ensino Superior, mantido o nível hierárquico de Coordenadoria; 
V - para a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, integrando a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 51.462, 

de 1º de janeiro de 2007: 
a) o Conselho Estadual da Juventude;  
b) a Unidade de Programas para a Juventude, com a denominação alterada para Coordenação de Programas para a 

Juventude, mantido o nível hierárquico de Coordenadoria; 
VI - para a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, prevista no Decreto nº 51.464, de 1º de janeiro de 2007, a Estrada de 

Ferro Campos do Jordão; 
VII - para a Secretaria de Turismo, integrando a estrutura básica da Pasta: 
a) previstos no Decreto nº 51.464, de 1º de janeiro de 2007: 
1. o Conselho Estadual de Turismo, com o Conselho do Turismo Regional Paulista;  
2. a Coordenadoria de Turismo; 
b) o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias e o Fundo de Melhoria das Estâncias a ele vinculado; 
VIII - para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, integrando a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 

54.653, de 6 de agosto de 2009: 
a) o Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH; 
b) o Conselho de Orientação do Programa Estadual de Uso Racional da Água Potável - CORA; 
c) a Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi; 
IX - para a Secretaria de Energia, integrando a estrutura básica da Pasta, previstos no Decreto nº 47.906, de 24 de junho de 

2003: 
a) o Conselho Estadual de Política Energética - CEPE; 
b) o Conselho de Orientação do Programa Estadual de Redução e Racionalização do Uso de Energia - CORE; 
c) a Comissão de Eletrificação Rural do Estado de São Paulo - CERESP; 
d) a Coordenadoria de Energia. 
Parágrafo único - Os Titulares das Secretarias de Estado abrangidas por este artigo providenciarão a publicação, mediante 

resoluções conjuntas, de relações nominais dos cargos e funções-atividades transferidos, com indicação de seus ocupantes ou motivo de vacância. 
Artigo 4º - A vinculação das entidades e dos fundos adiante indicados fica transferida na seguinte conformidade: 
I - para a Casa Civil, a Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP; 
II - para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano: 
a) a Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM; 
b) a Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP, juntamente com o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano de 

Campinas - FUNDOCAMP, a ela vinculado; 
c) a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA; 
d) o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano da Baixada Santista - FUNDO; 
III - para a Secretaria da Cultura, a Fundação Memorial da América Latina; 
IV - para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia:  
a) a Universidade de São Paulo - USP; 
b) a Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 
c) a Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP; 
d) a Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 
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e) a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP; 
f) a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
V - para a Secretaria de Turismo, a Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR; 
VI - para a Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos, o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO; 
VII - para a Secretaria de Energia: 
a) a Companhia Energética de São Paulo - CESP; 
b) a EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.. 
Artigo 5º - Ficam transferidos, ainda: 
I - para a Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano, o Fundo Metropolitano de Financiamento e Investimento - FUMEFI; 
II - para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a responsabilidade pela gestão administrativa, 

orçamentária, financeira e tecnológica do Programa Universidade Virtual do Estado de São Paulo - UNIVESP, instituído pelo Decreto nº 53.536, de 9 
de outubro de 2008; 

III - para a Casa Civil, por intermédio da Subsecretaria de Comunicação, a responsabilidade pela execução do Programa 
Biblioteca Virtual, instituído pelo Decreto nº 55.351, de 15 de janeiro de 2010. 

SEÇÃO III 
Da Organização Básica da Administração Direta e suas Entidades Vinculadas 
Artigo 6º - A organização básica da Administração Direta compreende: 
I - Gabinete do Governador; 
II - Casa Civil; 
III - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional; 
IV - Secretaria de Gestão Pública; 
V - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania; 
VI - Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano; 
VII - Secretaria de Desenvolvimento Social; 
VIII - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho; 
IX - Secretaria da Segurança Pública; 
X - Secretaria da Administração Penitenciária; 
XI - Secretaria da Fazenda; 
XII - Secretaria de Agricultura e Abastecimento; 
XIII - Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 
XIV - Secretaria da Educação; 
XV - Secretaria da Saúde; 
XVI - Secretaria de Logística e Transportes; 
XVII - Secretaria da Cultura; 
XVIII - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia; 
XIX - Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude; 
XX - Secretaria da Habitação; 
XXI - Secretaria do Meio Ambiente; 
XXII - Secretaria dos Transportes Metropolitanos; 
XXIII - Secretaria de Turismo; 
XXIV - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos; 
XXV - Secretaria de Energia; 
XXVI - Procuradoria Geral do Estado.  
Artigo 7º - As Secretarias de Estado a seguir relacionadas contam, cada uma, com as seguintes entidades vinculadas: 
I - Casa Civil, Imprensa Oficial do Estado S.A. - IMESP; 
II - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional: 
a) Fundação Prefeito Faria Lima - Centro de Estudos e Pesquisas de Administração Municipal - CEPAM; 
b) Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE; 
c) Companhia Paulista de Obras e Serviços - CPOS; 
III - Secretaria de Gestão Pública: 
a) Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual - IAMSPE; 
b) Fundação do Desenvolvimento Administrativo - FUNDAP; 
c) Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP; 
IV - Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania: 
a) Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo - IMESC; 
b) Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM/SP; 
c) Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON; 
d) Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo "José Gomes da Silva" - ITESP; 
e) Fundação Centro de Atendimento Sócio-Educativo ao Adolescente - Fundação CASA-SP; 
V - Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano: 
a) Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM; 
b) Agência Metropolitana de Campinas - AGEMCAMP;  
c) Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. - EMPLASA; 
VI - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho: 
a) Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades - SUTACO; 
b) Fundação Centro Educativo, Recreativo e Esportivo do Trabalhador - CERET; 
VII - Secretaria da Segurança Pública, Caixa Beneficente da Polícia Militar; 
VIII - Secretaria da Administração Penitenciária, Fundação "Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel" - FUNAP; 
IX - Secretaria da Fazenda: 
a) Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP; 
b) São Paulo Previdência - SPPREV; 
c) Companhia Paulista de Parcerias - CPP; 
d) Companhia de Seguros do Estado de São Paulo - COSESP; 
e) Nossa Caixa Desenvolvimento - Agência de Fomento do Estado de São Paulo; 
f) Companhia Paulista de Securitização; 
X - Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo - CODASP; 
XI - Secretaria da Educação, Fundação para o Desenvolvimento da Educação - FDE; 
XII - Secretaria da Saúde: 
a) Superintendência de Controle de Endemias - SUCEN; 
b) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 
c) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; 
d) Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu - HCFMB; 
e) Fundação para o Remédio Popular - "Chopin Tavares de Lima"- FURP; 
f) Fundação Oncocentro de São Paulo; 
g) Fundação Pró-Sangue - Hemocentro de São Paulo; 
XIII - Secretaria de Logística e Transportes: 
‘a) Departamento de Estradas de Rodagem - DER; 
b) Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo - DAESP; 
c) Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo - ARTESP; 
d) Desenvolvimento Rodoviário S.A. - DERSA; 
e) Companhia Docas de São Sebastião; 
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XIV - Secretaria da Cultura: 
a) Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas; 
b) Fundação Memorial da América Latina; 
XV - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia: 
a) Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS; 
b) Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares - IPEN; 
c) Universidade de São Paulo - USP; 
d) Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 
e) Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP; 
f) Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 
g) Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto - FAMERP; 
h) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP; 
i) Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo S.A. - IPT; 
XVI - Secretaria da Habitação, Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU; 
XVII - Secretaria do Meio Ambiente: 
a) Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado de São Paulo; 
b) Fundação Parque Zoológico de São Paulo; 
c) CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo; 
XVIII - Secretaria dos Transportes Metropolitanos: 
a) Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM; 
b) Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ; 
c) Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo S.A. - EMTU; 
XIX - Secretaria de Turismo, Companhia Paulista de Eventos e Turismo - CPETUR; 
XX - Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos: 
a) Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE; 
b) Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP; 
(*) Revogado pelo Decreto nº 56.888, de 30 de março de 2011 
c) Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP; 
XXI - Secretaria de Energia: 
a) Companhia Energética de São Paulo - CESP; 
b) EMAE - Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A.. 
Parágrafo único - Vincula-se, também, à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, por cooperação, o 

Serviço Social Autônomo denominado Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade - INVESTE SÃO PAULO. 
(*) Redação dada pelo Decreto nº 56.888, de 30 de março de 2011 (art.2º-acrescenta alínea) : 

"c) Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - ARSESP.". 
SEÇÃO IV 
Disposições Finais 
Artigo 8º - As Secretarias de Planejamento e Desenvolvimento Regional e da Fazenda providenciarão, em seus respectivos 

âmbitos de atuação, os atos necessários ao cumprimento deste decreto. 
Artigo 9º - Fica extinto o Posto de Informações e Recepção de Brasília a que se refere o Decreto nº 730, de 13 de dezembro de 

1972, desativado pelo Decreto nº 42.822, de 20 de janeiro de 1998. 
Artigo 10 - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 

especial: 
I - o Decreto nº 730, de 13 de dezembro de 1972; 
II - o Decreto nº 47.564, de 1º de janeiro de 2003; 
III - do Decreto nº 49.568, de 26 de abril de 2005: 
a) do artigo 3º: 
1. os incisos III a VIII; 
2. as alíneas "a" e "d" do item 1 e as alíneas "a" e "b" do item 2, do parágrafo único; 
b) o inciso X do artigo 4º; 
IV - do Decreto nº 51.460, de 1º de janeiro de 2007: 
a) os incisos I, II e III do artigo 1º; (retificação abaixo) 
b) os incisos I, V, VI e IX do artigo 2º; 
c) o artigo 3º; 
d) os incisos I e III do artigo 4º; 
e) os artigos 5º a 11; 
V - o Decreto nº 51.546, de 6 de fevereiro de 2007; 
VI - o Decreto nº 51.552, de 9 de fevereiro de 2007; 
VII - o Decreto nº 52.085, de 23 de agosto de 2007; 
VIII - o Decreto nº 52.086, de 23 de agosto de 2007; 
IX - o Decreto nº 55.679, de 7 de abril de 2010. 
Palácio dos Bandeirantes, 1º de janeiro de 2011 
GERALDO ALCKMIN 

RETIFICAÇÃO DO D.O. DE 1º-1-2011 
Na alínea "a" do inciso IV do artigo 10, leia-se como segue e não como constou: 
a) o artigo 1º; 
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