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FuIr:»nçÀo FLoRESTAL

PORIARIA NORMATIVA FF N. 259120!7, DE OÊIOI1,I,f,TI

Prorroga a Portaria ttorma
visitação pública na Praia do ltacuruçá/Pereirinha, no parque Estadual da llha do
Cardoso (PEIC)

O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a produção Florestal doEstado de são paulo, no uso de suas atribuições legâis e estatutáriài;
Considerando a Lei Federal no g.gg5l2}O0, que instituiu o Sistema Nacional deUnidades de Conservação da Natureza - SNÚC e estabeleceu critérios e normaspara a criação, implantação e gestão das Unidades de Conseirãçàá, e o DecretoFederal n' 4.340/2002, que a regulamentou;
Considerando o Decreto Estadual n. 51.453 /2006, que institui o Sistema Estadualde Florestas SIEFLOR, com a alteração da'dà pelo Decreto Estadual r,|o54.07912009;

Considerando a Resolução SMA n" 59/2008, que regulamentou os procedímentos
administrativos de gestão e fiscalização do ,ró público n*- Unidud", deconservação de Proteção lntegral do Sisiema Estadual de Florestas do Estado deSão Paulo;

considerando o Decreto Estadual n" 40,319 t62 de 03 de julho de 1g62 que criou oParque Estadual da llha do Cardoso, em Cananéia _ Sp;
Consicjerancjo a portaria Ísormativa tf lüE no ZZO]ZOL5 que limitaemergencialmente a visitação pública na Praia do ltacuruçá/pereirinha, no parque
Estadual da llha do Cardoso (pEtC).

RESOLVE:

Artigo 1o - Prorrogar os efeitos da portaria Normativa FFIDE n" z2ol2o15 pelo
período de L2 meses para a conclusão dos estudos técnicos de análise da
capacidade de suporte da referida praia.

Artigo 2" - Fica revogado o artigo 3" da portaria Normativa FFIDE n" 2zol2or5.
Artigo 3o - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua assinatura, revogando-se
as disposições em contrário.

São Paulo, 03 de agosto de 2017.

.-,,)

," 4,,
-L - I firt'u"",

E D UARD-O-SÓARES D E CAMARG O
Diretor Executivo
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