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o Diretor Executivo da FundaÇao,1l;r:i i ::,o-:i?T..?iÍou" "
Produção Florestal do Estado de São

3"?[:'ff il;:ã',J,li;ü;üo"' resais e estatutárias; e

;;;;;;; Fud"':1,,1:1'^::i?:i.::: ;;iJH'J;."'fi:I;,§T':ll3f't 'Hli:if"n""o:Considerando a Lei Federal no 9.985/oo, que rrr§r'rturu -,--ã0, implantação e

Conservação o, rrrrt,lrJ.ã"]óNüci tti;;iJ;, critérios e normas para a cnaçi

#t"r; àã's unioaoes de conservação'

;-'*";;";".,eto Estaduar [*u]i-13f?;,i§Fi"?r;§,X3:Xirli§le 
o Decreto Estaduar no

ff Htl;f H::,3r?:H'"#?E:§tlL,;'á"i;;*ãertorestas-srEFLoR;

ffft=:ü:"Êfl:"i3TfJi;.'*í?Í.'*:,í"i:s"ff,HJ:,';"'3:?ffii'*T:t*ado 
de são Pauro;

Gonsiderando o Decreto Estadual .no 25'341 de 0{ .de iunho de 1986', que aprovou a

resuramentunro ooíÉ-u,;;".*É;à;ri, pruriJti, ããp.iirr,i,'unt"'o r", "rriso 
34 que dispôs: "As

atividades desenvorvidas ao ar rivre, os p;"*ü;;;rrnii,nror.,-àiãri'our' contemplagão' filmagens'

fotografias, pinturas, piquenique",,ry1oãããnto, " 
simirareJ'o-e-rem iàr'permitidos e incentivados'

desde que se reariz;m sem perturnrr"Í' ài.'ài"ná-náiut'i;-** desvirtuar as finalidades dos

Parques Estaduais";

considerando o Decreto Estaduar no 10.g77^g3g e o Decreto Estadual no 38'391/1961' que cfla o

Éãiq"á Estadual do Jaraguá;

considerando o prano de Manejo do parque Estaduar.do Jaraguá, aRloyado pera Deliberação

coNsEMA n, ztãoít àurante- ^ zà+z'H"r*ao oroinãriJ'ãã- Étenário do ..NSEMA em

21t0612O11 arrr ÊrrrÍ\q ^,,ô rêflllAmenta os procedimentos
Gonsiderando a Resorução sMA 5g/0g, qye. reguramenta os procedim."ntgr administrativos de

oestão e fisca,zaçaà oo uão púbrico n"Jünüãoei-oe cons;;;#Gproteção rntesrar do sistema

Éstaduar o" rror".1ã="i#rtãáã o" saã Éãrrã, ãspecificamente o attiso 22;

Gonsiderando a necessidade de. estaberecer regras.e ordenar o uso compartirhado da Rodovia

spA 15/330 _ estraoãJurística d" J;;;;ãã pã-,ti, oo trei"üque adentra o'parque Estadual do

Jarasuá aoministràãã'ràüErnãriaoFYffi 
[ã.iiiori.oã;;;õr;;.ça dos usuários da rodovia

á *iÃirirrndo os impactos a fauna local;

RESOLVE:

Artigo 10 - o acesso de veícuros na spA 1s/330 - Estrada Turística do Jaraguá, trecho que adentra

ao parque ert.o,iãiOi'.1âirãúa, ,O ."'a d;it''d" "m 
oias Jteis àntre as tÓrroo e as 16h00' e aos

sábados, domingos e feriados o 
"""rá1ã 

sáràpermitido entre as 12h00 e as 16h00'

parágrafo único: Não se apricam .as medidas restritivas de tráfego impostas nesta portaria aos

veícuros prestadores-de serviço, poori.ãJi"ãnoã 
"rn "tãnãiràÀto-de 

situações de emergência e

oronto reestaneiàãimento dé 
"ir.rrrõãã 

riã"iàoori", bem como aos veícuros devidamente

ãri"iúro"t pela Fundação Florestal'

DAS NORMAS:

1

Av. prof. Frederico Hermann Júnior, 345 - pinheiros - 05.459-010 5ão Paulo

trrl zsgl-üôóõ' www'fflorestal'sp'sov'br

rl :,

i: l
i_
'i :

lvER*%PfÂEEu§*X?B^DÉsxÃoPAuLo



|rr j NDr\Ç^ar I r iir\t,.S't,u

AÉigo 20 - O acesso por ciclistas só será permitido mediante ao uso dos equipamentos de

segúrança, conforme Portaria Normativa FF no 18312013, dispõe sobre os critérios para utilização

de bicicletas no interior das unidades de conservação sob gestão da Fundação Florestal.

Artigo 30 - O usuário deverá respeitar a velocidade máxima de 40 Km/h, para todos os veículos,

Artigo 4o - O uso da via para eventos só será autorizado mediante solicitação prévia conforme
portãria Normativa FF n" 18612013, que estabelece procedimentos para realizagão de eventos nas

Unidades de Conservação e Proteção lntegral administradas pela Fundação Florestal.

Artigo 5o - O uso da via para captação de imagens só será autorizado mediante solicitação prévia

confórme Portaria Normativa FF no 175t2012, que estabelece regulamentos para regulamentar a

captação e o uso de imagens nas Unidades de Conservação administradas pela Fundação

Florestal.

AÉigo 60 - O acesso com animais domésticos só será permitido mediante o atendimento das

normas previstas na Lei Estadual n" 11.53112003, que estabelece regras de seguranga para posse

e oondugão responsável de cães.

DAS PROIBIÇÔES:

Artigo 70 * E proibido o uso da via por autoescolas na orientação de condutores.

Artigo 8o - Não é permitido ofertar qualquer tipo de alimento à animais silvestres.

Artigo go - Não é permitido nenhum tipo de manifestação religiosa (eventos, cerimônias de
qualquer natureza, rituais ou semelhantes), que potencialmente provoquem impactos à biota e ou

desconforto a outros usuários, seja pelo barulho, pela aglomeração ou produção de resíduos.

Artigo í0o - E proibido a coleta e descarte de material nas dependências do Parque Estadual do

Jaraguá.

AÉigo 1ío - E proibido parar e estacionar ao longo da via.

AÉigo 12o - lÉ. proibida a instalação de estruturas fixas e/ou temporárias ao longo da via.

DAS DISPOSIÇÔES GERAIS:

Artigo í30 - Eventuais dúvidas quanto ao acesso e utilização da Rodovia SPA 15/330 - Estrada

Turística do Jaraguá deverão ser encaminhadas para Fundação para a Conservação e a Produção
Florestal do Estado de São Paulo, através do e-mail: Le.jaraoua(Offlorestal.sp.gov.br e ou telefone
(1 1) 3945-4532.

Artigo 14" - Esta Portaria Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

Diretoria Executiva, 20 de dezembro de 2018.
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