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X - 3º Batalhão de Policia Militar Ambiental;
XI - Instituto Florestal, pelo representante designado para o 

Programa Serra do Mar.
Artigo 2º - Designar os integrantes da Unidade de Execução 

do Programa - UEP-Meio Ambiente, conforme segue:
I - para atuar como Coordenadora da Unidade de Execução 

do Programa - UEP-Meio Ambiente, Marilda Borba Giampietro, 
portadora da cédula de identidade RG nº 9.649.616-2, e inscrita 
no CPF sob nº 012.079.938-32;

II - para atuar como Supervisora Técnica, a Sra. Adriana de 
Q. Mattoso, portadora da cédula de identidade RG nº 7.154.077-
5, e inscrita no CPF sob nº 064.583.698-24;

III - para atuar como Supervisora Administrativo-Financeira, 
a Sra. Rita Sper Ramos Santos, portadora da cédula de identida-
de RG nº 20.383.093-X, e inscrita no CPF sob nº 281.255.488-66.

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SMA - 37, de 11-5-2010

Cria o Grupo de Trabalho de Análise e 
Planejamento de Políticas Públicas do Sistema 
Estadual de Administração da Qualidade 
Ambiental, Proteção, Controle e Desenvolvimento 
do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos 
Naturais - SEAQUA, com vistas à implementação 
das diretrizes do Projeto Ambiental Estratégico 
Cenários Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020, e 
dá outras providências

O Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Considerando o Projeto Ambiental Estratégico Cenários 

Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020, instituído pela Resolução 
SMA nº 21, de 16 de maio de 2007, gerenciado pela Coordena-
doria de Planejamento Ambiental - CPLA, e realizado no âmbito 
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente entre os anos de 
2007 e 2009, o qual objetivou a elaboração de propostas de 
políticas públicas, a partir da construção de Cenários Ambientais 
para o ano de 2020;

Considerando o objetivo do Sistema Estadual de Adminis-
tração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e Desenvol-
vimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recursos Natu-
rais - SEAQUA, previsto no artigo 6º da Lei Estadual nº 9.509, de 
20 de março de 1997, qual seja: organizar, coordenar e integrar 
as ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta 
e fundacional instituídas pelo poder público, assegurada a parti-
cipação 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;

Considerando, entre as atribuições da Coordenadoria de 
Planejamento Ambiental - CPLA, estabelecidas pelo Decreto 
nº 54.653, de 06 de agosto de 2009, o dever de acompanhar 
o desenvolvimento de políticas, planos, programas e projetos 
que interfiram na proteção, na conservação e na recuperação da 
qualidade ambiental, bem como avaliar os efeitos ambientais 
cumulativos associados a políticas, planos, programas ou pro-
jetos, públicos ou privados, que possam impactar a qualidade 
ambiental,

Resolve:
Artigo 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho de Análise 

e Planejamento de Políticas Públicas do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle e 
Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos Recur-
sos Naturais - SEAQUA, com o objetivo de analisar as políticas 
públicas ambientais realizadas, no âmbito do SEAQUA, no perí-
odo 2007-2010, subsidiando o planejamento da continuidade 
destas políticas ou de novas propostas de políticas, com o intuito 
de contemplar integralmente as diretrizes propostas pelo Projeto 
Ambiental Estratégico Cenários Ambientais 2020 - PAE Cenários 
2020, de modo a atingir o cenário alvo estabelecido.

Artigo 2º - a etapa de análise das políticas públicas ambien-
tais já realizadas deverá contemplar:

I - Seleção das políticas públicas do Sistema Estadual de 
Administração da Qualidade Ambiental, Proteção, Controle 
e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos 
Recursos Naturais - SEAQUA, com interface em cada diretriz de 
cada tema tratado pelo Projeto Ambiental Estratégico Cenários 
Ambientais 2020 - PAE Cenários 2020;

II - Avaliação de eficácia, por meio da comparação entre as 
metas e-ou instrumentos estipulados e os resultados alcançados 
no período;

III - Avaliação de eficiência, por meio do levantamento dos 
recursos orçamentários empenhados (por fonte) em relação aos 
resultados alcançados;

IV - Avaliação de efetividade, por meio do monitoramento 
dos impactos decorrentes da implementação da política, sobre 
a área ou público alvo.

Parágrafo único - o Grupo de Trabalho deverá selecionar 
e-ou propor indicadores de monitoramento para cada política 
pública ambiental, quando necessário a sua análise.

Artigo 3º - a etapa de proposição de novas metas às 
políticas públicas ambientais existentes ou de novas políticas, 
deverá contemplar:

I - planejamento dos prazos de execução:
a) Curto prazo - até o final do PPA 2007 - 2011;
b) Médio prazo - PPA 2012 - 2016;
c) Longo prazo - PPA 2017- 2020.
II - planejamento orçamentário;
III - planejamento de recursos humanos necessários à reali-

zação das ações previstas nas políticas;
IV - criação de normativas para institucionalização de novas 

políticas públicas ou revisão das já existentes, quando couber;
V - estabelecimento de parcerias, entre os órgãos compo-

nentes do SEAQUA e de outros órgãos governamentais, visando 
compatibilizar os esforços para a implementação das ações 
propostas.

Artigo 4º - o Grupo de Trabalho de que trata esta Resolução 
deverá ser composto por 02 (dois) representantes de cada um 
dos seguintes órgãos e colegiados:

I - Coordenadoria de Planejamento Ambiental - CPLA;
II - Coordenadoria de Recursos Hídricos - CRHi;
III - Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais 

- CBRN;
IV - Coordenadoria de Educação Ambiental - CEA;
V - Instituto Florestal - IF;
VI - Instituto de Botânica - IBt;
VII - Instituto Geológico - IG;
VIII - Fundação para a Conservação e a Produção Florestal 

do Estado de São Paulo - FF;
IX - Fundação Parque Zoológico de São Paulo - FPZSP;
X - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental 

- CETESB;
XI - Conselho Estadual de Meio Ambiente - CONSEMA
Artigo 5º - a coordenação do Grupo de Trabalho ficará 

a cargo do Coordenador da Coordenadoria de Planejamento 
Ambiental.

Artigo 6º - Será facultado ao Grupo de Trabalho convidar 
representantes de outras Secretarias de Estado e de instituições 
públicas e privadas para acompanhar trabalhos específicos.

Artigo 7º - Os trabalhos deverão se iniciar a partir da data 
da publicação desta Resolução.

Artigo 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. (Processo SMA nº 5.159-2010)

Despachos do Secretário
De 7-5-2010
Autorizando, nos termos do artigo 3º, do Decreto nº 

55.393, de 3 de fevereiro de 2010, autorizo a outorga de permis-

Resolução SMA - 34, de 11-5-2010

Altera o artigo 5º da Resolução SMA 16, de 03 de 
abril de 2007, e dá outras providências

O Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Considerando as novas atribuições do Instituto Florestal, no 

âmbito do Sistema Estadual de Florestas - SIEFLOR, conferidas 
pelo Decreto Estadual nº 54.079, de 04 de março de 2009, 
pelas quais passa a gerir as Florestas Estaduais e estações 
experimentais, onde se desenvolvem o Plano de Produção 
Sustentada - PPS;

Considerando a necessidade de aperfeiçoar a gestão e o 
controle da produção e comercialização dos produtos florestais 
do Plano de Produção Sustentada - PPS, e

Considerando as propostas emanadas das Diretorias do Ins-
tituto Florestal e da Fundação para a Conservação e a Produção 
Florestal do Estado de São Paulo,

Resolve:
Artigo 1º - o artigo 5º, da Resolução SMA 16, de 03 de abril 

de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Artigo 5º - Os recursos advindos do Plano de Produção 

Sustentada - PPS, de que trata o artigo 9º, do Decreto Estadual 
nº 51.453, de 29 de dezembro de 2006, deverão ser distribuídos 
entre o Instituto Florestal e a Fundação para a Conservação e 
a Produção Florestal do Estado de São Paulo, na proporção de 
40% (quarenta por cento) para o Fundo de Despesa do Instituto 
Florestal, e 60% para a Fundação para a Conservação e a Pro-
dução Florestal do Estado de São Paulo.”

Artigo 2º - o Instituto Florestal, com o apoio técnico e 
financeiro da Fundação para a Conservação e a Produção Flo-
restal do Estado de São Paulo, onde couber, deverá implementar 
ações para melhorar gestão, controle e transparência pública 
da produção e comercialização dos produtos florestais do Plano 
de Produção Sustentada - PPS, incluindo a realização de inven-
tário florestal sistemático e o aperfeiçoamento dos sistemas de 
tomada de decisão sobre o manejo e o ordenamento florestal.

Artigo 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Resolução SMA - 35, de 11-5-2010

Dispõe sobre os procedimentos relativos à suspen-
são da queima da palha de cana-de-açúcar ditados 
pela Lei Estadual nº 11.241, de 19 de setembro de 
2002, e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 
47.700, de 11 de março de 2003

O Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Considerando o disposto no artigo 191 da Constituição do 

Estado de São Paulo;
Considerando o disposto no artigo 7º da Lei Estadual nº 

11.241, de 19 de setembro de 2002, e artigo 14 do Decreto 
Estadual nº 47.700, de 11 de março de 2003;

Considerando a necessidade de suspensão da queima da 
palha de cana para o resguardo e recuperação da qualidade de 
vida e saúde da população, quando as condições atmosféricas 
estiverem desfavoráveis,

Resolve:
Artigo 1° - no período de 01 de junho a 30 de novembro 

de 2009 fica proibida a queima da palha de cana-de-açúcar no 
período das 06:00 horas às 20:00 horas.

Artigo 2º - Quando necessário, a suspensão da queima da 
palha de cana-de-açúcar nos demais horários será determinada 
por região, considerando o teor médio da umidade relativa do 
ar medido das 12:00 horas às 17:00 horas, nos postos oficiais 
determinados pela Secretaria do Meio Ambiente.

Artigo 3º - Sempre que o teor de umidade relativa do 
ar for inferior a 20% (vinte por cento) a queima da palha da 
cana-de-açúcar será suspensa em qualquer período do dia, 
ficando sem validade os comunicados de queima previamente 
encaminhados.

Parágrafo único - a suspensão será declarada às 18:00 
(dezoito) horas do dia em que for constatado o teor de umi-
dade do ar menor que 20% (vinte por cento), e valerá a partir 
das 06:00 (seis) horas do dia seguinte ao da declaração de 
suspensão.

Artigo 4º - a retomada da queima da palha da cana-de-
açúcar no período das 20:00 horas às 06:00 horas ocorrerá 
quando a umidade relativa média atingir valores iguais ou 
maiores que 20%, voltando a ter validade os comunicados de 
queima registrados no site da Secretaria do Meio Ambiente. 
A retomada da queima poderá ser feita após a divulgação da 
interrupção da suspensão.

Artigo 5º - Após 30 de novembro sempre que o teor de umi-
dade relativa do ar for maior ou igual a 20% e menor que 30% 
por um período de dois dias consecutivos, a queima da palha da 
cana será suspensa entre as 06:00 e 20:00 horas.

Parágrafo único - a suspensão será declarada até às 18:00 
horas do segundo dia consecutivo em que for constatada essa 
condição e valerá a partir das 06:00 horas do dia seguinte 
ao da declaração de suspensão. Nesse caso, os comunicados 
de queima já registrados, terão validade para a efetivação da 
queima entre as 00:00 e 06:00 horas e entre as 20:00 e 24:00 
horas, independentemente do horário previamente previsto para 
a realização da queima.

Artigo 6º - As informações sobre a suspensão e a liberação 
da queima da palha de cana serão disponibilizadas na página da 
Secretaria do Meio Ambiente na internet.

Artigo 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. (Processo CETESB nº 74/2010/310L)

Resolução SMA - 36, de 11-5-2010

Dispõe sobre a estrutura e a designação de inte-
grantes da Unidade de Execução do Programa - 
UEP-Meio Ambiente, do Programa de Recuperação 
Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de 
Mosaicos da Mata Atlântica

O Secretário de Estado do Meio Ambiente,
Considerando a criação da Unidade de Execução do Progra-

ma - UEP-Meio Ambiente, junto à Fundação para a Conservação 
e a Produção Florestal do Estado de São Paulo, nos termos do 
Decreto nº 55.408, de 9 de fevereiro de 2010;

Considerando necessário o estabelecimento da estrutura 
organizacional para a citada Unidade de Execução do Programa,

Resolve:
Artigo 1º - Estabelecer a estrutura organizacional da Uni-

dade de Execução do Programa - UEP-Meio Ambiente, com a 
seguinte estrutura e composição:

I - Coordenação, com:
a) 1 (um) Coordenador;
II - Supervisão Técnica, com:
a) 1 (um) Supervisor Técnico;
b) Equipe de Apoio;
III - Supervisão Administrativo-Financeira, com:
a) 1 (um) Supervisor Administrativo-Financeiro;
b) Equipe de Apoio.
§ 1º - a Equipe de Apoio da Supervisão Técnica será cons-

tituída pelos responsáveis das seguintes áreas e instituições:
I - Núcleo de Regularização Fundiária;
II - Núcleo de Ilhas e Áreas Marinhas Protegidas;
III - Diretoria de Operações;
IV - Gerência de Conservação Ambiental – Serra do Mar;
V - Gerência de Conservação Ambiental – Vale do Ribeira;
VI - Gerência de Ecoturismo;
VII - Diretoria de Assistência Técnica;
VIII - Gerência de Desenvolvimento Sustentável;
IX - Instituto de Botânica;

poderá protocolar o recurso no primeiro dia útil imediatamente 
posterior.

Artigo 86 - o recurso deverá trazer a qualificação e ende-
reço do autuado, a exposição das razões da inconformidade e 
os elementos necessários ao seu exame, e instruído com cópia 
simples do auto de infração ambiental, do CPF/CNPJ e RG do 
autuado, comprovante de endereço e de outros comprovantes 
elucidativos.

Parágrafo Único - Constitui ônus do autuado informar, por 
escrito, qualquer alteração do seu endereço para correspon-
dência.

Artigo 87 - o recurso será recebido, de regra, com efeito 
devolutivo.

§ 1º - Existindo motivo de relevante interesse, poderá a 
autoridade, mediante parecer fundamentado, conceder efeito 
suspensivo, desde que estabeleça seus limites e condicionantes.

§ 2º - Uma vez protocolado o recurso, fica suspensa a exi-
gibilidade do pagamento da multa imposta através do AIA, até 
notificação da decisão final.

Artigo 88 - Os recursos em 1ª Instância deverão ser dirigidos 
ao Presidente da Comissão Regional de Julgamento de Autos de 
Infrações Ambientais - AIAs, e recebidos na Unidade da Polícia 
Ambiental do Estado de São Paulo que elaborou o auto de 
infração ambiental ou nos Centros Técnicos Regionais da Coor-
denadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN a que 
pertence o município em que foi lavrado o AIA.

Parágrafo Único - Tendo sido o recurso enviado pelo correio, 
a contagem do prazo iniciar-se-á a partir da data do protocolo 
da Unidade que o recebeu.

Artigo 89 - Os recursos em 2ª Instância deverão ser dirigidos 
ao Presidente da Comissão Especial de Julgamento de Autos de 
Infrações e recebidos em qualquer Unidade da Polícia Ambiental 
do Estado de São Paulo, ou nas Unidades da Coordenadoria de 
Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN.

SEÇÃO III - DAS COMISSÕES DE JULGAMENTO
Artigo 90 - As Comissões de Julgamento de 1ª e 2ª Instân-

cias serão compostas de forma paritária, por representantes da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN 
e Policiais Militares da Polícia Ambiental, na razão mínima 
de 02 (dois) membros por órgão, e respectivos suplentes, e 1 
(um) Presidente, constituindo-se em um colegiado autônomo 
e independente.

§ 1º - As Comissões de Julgamento de 1ª e 2ª Instâncias 
serão constituídas por Portaria da Coordenadora da Coordena-
doria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN.

§ 2º - o Comandante da Polícia Ambiental do Estado de São 
Paulo nomeará, por ato próprio, os Policiais Militares, membros 
das Comissões de Julgamento.

§ 3º - a Presidência das comissões será exercida por repre-
sentantes da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Natu-
rais - CBRN ou da Polícia Ambiental, nomeados por Portaria da 
Coordenadora da Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais - CBRN.

Artigo 91 - As Comissões de Julgamento podem, inde-
pendentemente do recolhimento da multa aplicada, mediante 
ato fundamentado, majorar, manter ou minorar o seu valor, 
respeitados os limites estabelecidos nos artigos infringidos, 
observando a gravidade dos fatos, os antecedentes e a situação 
econômica do infrator.

Parágrafo Único - a majoração da multa somente se dará 
mediante decisão fundamentada da instância de julgamento 
competente.

Artigo 92 - da decisão de 1ª Instância, o autuado será notifi-
cado pessoalmente, por seu representante legal ou preposto, por 
carta registrada, com aviso de recebimento (A.R.), ou publicação 
no Diário Oficial do Estado.

Artigo 93 - da decisão de 2ª Instância o autuado será notifi-
cado pessoalmente, por seu representante legal ou preposto, por 
carta registrada, com aviso de recebimento (A.R.), ou publicação 
no Diário Oficial do Estado.

§ 1º - a notificação da decisão de julgamento deverá ser 
encaminhada ao autuado no prazo máximo de 15 (quinze) 
dias corridos, contados da data de julgamento pela Comissão 
Especial.

§ 2º - Não caberá recurso administrativo contra decisão da 
Comissão Especial de Julgamento de Autos de Infração.

Artigo 94 - Após o recebimento da notificação relativa à 
decisão de 2º Instância, o autuado terá o prazo de 05 (cinco) 
dias corridos, contados da data de recebimento da notificação, 
para cumprimento do que foi deliberado.

CAPÍTULO IV - DO RECOLHIMENTO DAS MULTAS
Artigo 95 - Os valores correspondentes às sanções aplicadas 

serão recolhidos ao Fundo Especial de Despesa da Coordenado-
ria de Biodiversidade e Recursos Naturais - CBRN.

Artigo 96 - O pagamento da multa não exime o autuado da 
recuperação do dano ambiental, mediante regularização junto 
ao órgão ambiental.

Artigo 97 - O não recolhimento do valor da multa, na forma 
e prazos especificados, implicará no encaminhamento do proces-
so à Procuradoria Geral do Estado, para inscrição do débito na 
Dívida Ativa, e consequente cobrança judicial.

Artigo 98 - Para os casos não previstos nesta Resolução, ou 
não previstos no Decreto nº 8.468, de 08 de setembro de 1976, 
com suas posteriores alterações, serão aplicados, no que couber, 
o disposto no Decreto Federal nº 6.514 de 22 de julho de 2008.

Artigo 99 - Esta Resolução entrará em vigor a partir de 15 
dias de sua publicação, revogando a Resolução SMA nº 37, de 
09 de dezembro de 2005.

(Processo SMA nº 1.604/2008)
Resolução SMA - 33, de 11-5-2010

Classifica a função de serviço público que especi-
fica para fins de atribuição de gratificação “pro-
labore” e dá outras providências

O Secretário de Estado do Meio Ambiente, com fundamento 
na alínea “b”, do inciso XIV, do artigo 23 do Decreto 52.833, de 
24-03-2008, resolve:

Artigo 1o - para efeito de atribuição de gratificação “pro-
labore”, a que se refere o artigo 28 da Lei 10.168, de 10-07-68, 
fica classificada na referência 9, da Escala de Vencimentos-
Comissão, instituída pela Lei Complementar 1.080-2008, 01 
(uma) função de serviço público de Diretor Técnico I, destinada 
ao Núcleo de Fauna Silvestre em Cativeiro do Centro de Fauna 
Silvestre do Departamento de Proteção da Biodiversidade da 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais desta 
Secretaria do Meio Ambiente, reorganizada pelo Decreto nº 
54.653, de 6 de agosto de 2009.

Artigo 2º - Será exigido do servidor indicado para o exercí-
cio da função retribuída mediante “pro-labore”, nos termos do 
artigo 1º desta Resolução, graduação em curso de nível superior 
e experiência profissional comprovada de, no mínimo 03 (três) 
anos em assuntos relacionados com as atividades a serem 
desempenhadas.

Artigo 3o - o valor do “pro-labore” a ser pago ao funcioná-
rio ou servidor que esteja desempenhando ou venha a desempe-
nhar as funções de serviço público classificada nos termos desta 
resolução, será fixado através de Ato específico.

Artigo 4º - As despesas decorrentes de execução desta 
resolução, correrão à conta das dotações próprias do orçamento 
vigente.

Artigo 5º - Esta resolução entrará em vigor na data de 
publicação, retroagindo seus efeitos à 20-1-2010.

Artigo 70 - Penetrar em unidade de conservação condu-
zindo substâncias ou instrumentos próprios para caça, pesca 
ou para exploração de produtos ou subprodutos florestais e 
minerais, sem licença da autoridade competente, quando esta 
for exigível:

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais), majorada até R$ 
10.000,00 (dez mil reais), mediante laudo técnico do órgão 
gestor da unidade de conservação.

Parágrafo Único - Incorre nas mesmas multas quem pene-
trar em unidade de conservação cuja visitação pública ou perma-
nência sejam vedadas pelas normas aplicáveis ou ocorram em 
desacordo com a licença da autoridade competente.

Artigo 71 - As infrações previstas nesta Resolução, exceto as 
dispostas nesta Subseção, quando forem cometidas ou afetarem 
unidade de conservação ou sua zona de amortecimento, terão 
os valores de suas respectivas multas aplicadas em dobro, res-
salvados os casos em que a determinação de aumento do valor 
da multa seja superior a este.

Subseção V
DAS INFRAÇÕES AMBIENTAIS ADMINISTRATIVAS
Artigo 72 - Todas as infrações desta Subseção, indepen-

dentemente da penalidade cominada a cada tipo, devem ser 
aplicadas com fundamento e motivação alicerçada em decisão 
da autoridade ambiental.

Artigo 73 - Obstar ou dificultar a ação do Poder Público, no 
exercício de atividades de fiscalização ambiental:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

Artigo 74 - Obstar ou dificultar a ação do órgão ambiental, 
ou de terceiro por ele encarregado, na coleta de dados para a 
execução de georreferenciamento de imóveis rurais para fins 
de fiscalização:

Multa de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 300,00 (trezentos 
reais) por hectare do imóvel.

Artigo 75 - Descumprir embargo de obra ou atividade e suas 
respectivas áreas:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).

Artigo 76 - Deixar de atender a exigências legais ou regu-
lamentares, quando devidamente notificado pela autoridade 
ambiental competente, no prazo concedido, visando à regulari-
zação, correção ou adoção de medidas de controle para cessar 
a degradação ambiental:

Multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 1.000.000,00 (um 
milhão de reais).

Artigo 77 - Elaborar ou apresentar informação, estudo, 
laudo ou relatório ambiental total ou parcialmente falso, enga-
noso ou omisso, seja nos sistemas oficiais de controle, seja no 
licenciamento, na concessão florestal ou em qualquer outro 
procedimento administrativo ambiental:

Multa de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais).

Artigo 78 - Deixar de cumprir compensação ambiental 
determinada por lei, na forma e no prazo exigidos pela auto-
ridade ambiental:

Multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 1.000.000,00 
(um milhão de reais).

CAPÍTULO II - DA RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Artigo 79 - As multas previstas nesta Resolução podem ter 

a sua exigibilidade suspensa, quando o infrator, por termo de 
compromisso, aprovado pela autoridade, obrigar-se à adoção de 
medidas específicas, para fazer cessar ou corrigir a degradação 
ambiental.

§ 1º - a correção do dano de que trata este artigo será 
feita mediante a apresentação de projeto técnico de reparação, 
podendo ser dispensado este projeto na hipótese em que a 
reparação não o exigir.

§ 2º - Cumpridas integralmente as obrigações assumidas 
pelo infrator, a multa será reduzida em 40% (quarenta por 
cento) do valor atualizado, monetariamente.

§ 3º - na hipótese de interrupção do cumprimento das 
obrigações de cessar e corrigir a degradação ambiental, por 
decisão da autoridade ambiental ou por culpa do infrator, o 
valor da multa atualizado monetariamente será proporcional ao 
dano não reparado.

CAPÍTULO III - DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO
SEÇÃO I - DA FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO 

AMBIENTAL e DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
Artigo 80 - a infração será apurada em processo administra-

tivo próprio, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes.

Parágrafo Único - a Polícia Militar, por meio do Policiamento 
Ambiental, e a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos 
Naturais - CBRN ficarão responsáveis pelo controle dos Autos 
de Infração e Imposição de Penalidades - AIAs, e pela adoção 
das providências administrativas no âmbito de suas respectivas 
atribuições.

Artigo 81 - Constatada a irregularidade, será lavrado o 
devido Auto de Infração Ambiental, em três vias, no mínimo, 
destinando-se a primeira ao infrator e as demais ao controle 
interno e à formalização do procedimento administrativo.

Artigo 82 - o auto de infração será lavrado, preferencial-
mente, colhendo-se a assinatura do infrator.

Parágrafo Único - na hipótese do infrator negar-se a apor 
sua ciência no auto de infração, a autoridade colherá assinatura 
de testemunha, considerando-se válido o ato administrativo 
para todos os seus efeitos.

Artigo 83 - o autuado tomará ciência do auto de infração 
da seguinte forma:

I - pessoalmente ou por seu representante legal ou pre-
posto;

II - por carta registrada, com aviso de recebimento (A.R.);
III - por publicação no Diário Oficial do Estado.
Parágrafo Único - Quando a ciência do auto de infração 

ocorrer por publicação no Diário Oficial, o infrator será consi-
derado, efetivamente, notificado em 05 (cinco) dias corridos, 
contados a partir da data da publicação.

Artigo 84 - o procedimento administrativo, para apuração 
de infração ambiental, deve observar os seguintes prazos 
máximos:

I - 20 (vinte) dias para o infrator oferecer defesa ou impug-
nação contra o auto de infração, contados da data da ciência 
da autuação;

II - 30 (trinta) dias para a autoridade competente julgar o 
auto de infração, contados da data da sua lavratura, apresenta-
da ou não a defesa ou impugnação;

III - 20 (vinte) dias para o autuado recorrer da decisão 
condenatória, à 2ª Instância, contados da data do recebimento 
da notificação;

IV - 30 (trinta) dias para julgamento do auto de infração 
em 2ª Instância, contados da data do protocolo do recurso na 
respectiva comissão de julgamento,

V - 05 (cinco) dias para o pagamento da multa, contados da 
data do recebimento da notificação.

SEÇÃO II - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Artigo 85 - Após a lavratura do auto de infração ambiental, 

o autuado terá um prazo de 20 (vinte) dias para interposição 
de recurso.

§ 1º - o prazo para recurso será contado em dias corridos, 
a partir do dia seguinte da ciência da lavratura do auto de 
infração ambiental.

§ 2º - Se o término do prazo previsto no parágrafo anterior 
coincidir com finais de semana ou feriados oficiais, o autuado 
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