sexta-feira, 1º de julho de 2016
Município da infração: Nova Campina
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental os quais se faz necessário o
pagamento da multa, considerando que não foi apresentada
Defesa dentro dos prazos propostos. Ressaltamos que o simples
pagamento da multa, não exime o autor da infração da obrigação de reparar o dano ambiental causado (quando houver), nos
termos do artigo 225, parágrafo 3º, da Constituição Federal e do
artigo 4º da Lei Federal 6.938/81. O prazo para comparecer ao
Centro Técnico Regional de Fiscalização CFA – Sorocaba para
adoção das medidas de reparação dos danos ambientais é de
20 dias corridos, contados a partir da data desta publicação.
Auto de Infração Ambiental nº.: 322782/2015
Autuado: Vitoria Garcez Conceição
CPF: 186.388.958-28
Município da infração: Barra do Chapéu
Valor da Multa: R$ 594,00 (nº da guia 278.876)
Vencimento em: 17-09-2016
Auto de Infração Ambiental nº.: 324104/2016
Autuado: Mauri Carlos Dias da Silva
CPF: 087.060.168-71
Município da infração: Itaóca
Valor da Multa: R$ 159,30 (nº da guia 277.922)
Vencimento em: 08-09-2016
Observação: Este comparecimento deve ser previamente
agendado pelo telefone (15) 3321-9150
Auto de Infração Ambiental nº.: 324105/2016
Autuado: Mauri Carlos Dias da Silva
CPF: 087.060.168-71
Município da infração: Itaóca
Valor da Multa: R$ 12.400,00 (nº da guia 278.034)
Vencimento em: 11-09-2016
Auto de Infração Ambiental nº.: 304847/2015
Autuado: Eunice Mosquim Beraldo de Almeida
CPF: 011.997.838-54
Município da infração: Ibiúna
Valor da Multa: R$ 1.485,00 (nº da guia 276.387)
Vencimento em: 30-08-2016
Auto de Infração Ambiental nº.: 304848/2015
Autuado: Eunice Mosquim Beraldo de Almeida
CPF: 011.997.838-54
Município da infração: Ibiúna
Valor da Multa: R$ 3.663,00 (nº da guia 276.385)
Vencimento em: 30-08-2016
Auto de Infração Ambiental nº.: 322.413/2016
Autuado: Ronnie Petterson de Moraes Yoshida
CPF: 278.559.988-88
Município da infração: Itapeva
Valor da Multa: R$ 1.600,00 (nº da guia 270.647)
Vencimento em: 01-08-2016
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, cujos quais tiveram a defesa
interposta contra a decisão do Atendimento Ambiental analisada pelo Diretor do CTRF. O prazo para interposição de recurso
administrativo é de 20 dias corridos contados a partir da data
desta publicação.
Auto de Infração Ambiental 322756/2015
Autuado: Jair Antônio Pinto
CPF: 795.622.568-04
Município da infração: Sorocaba
Valor da multa: R$ 31.500,00 (n° de guia: 269.589)
Vencimento: 25-07-2016
Resultado do julgamento: Manutenção do Auto de Infração
em todos os seus termos, com a retificação da sanção da multa.
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação dos
Autos de Infração Ambiental, cujos Termos de Compromisso de
Recuperação Ambiental foram integralmente cumpridos.
Auto de Infração Ambiental 220267/2009
Autuado: Jorge Luiz Pereira da Silva
CPF: 037.301.228-43
Município da infração: Ribeirão Branco
Auto de Infração Ambiental 238514/2010
Autuado: Alessandro Arcangeli
CPF: 057.099.458-62
Município da infração: Arandu
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, para os quais há a necessidade de firmar TCRA - Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental. Assim, solicitamos o agendamento, no prazo de 30
dias a contar da data desta publicação, através do telefone (15)
3321-9150, a fim de marcar o comparecimento do autuado
neste Centro Técnico, localizado na rua Gustavo Teixeira 412 Bairro Mangal (Vila Independência).
Auto de Infração Ambiental 105741/2000
Autuado: Clovis Fernandes de Mattos
CPF: 141.706.818-35
Município da infração: Piedade
Auto de Infração Ambiental 125671/2001
Autuado: Deunizete de Brito
CPF: 306.852.088-69
Município da infração: Nova Campina
Auto de Infração Ambiental 4940/1999
Autuado: Deunizete de Brito
CPF: 306.852.088-69
Município da infração: Nova Campina
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, que tiveram seus relatórios de
plantio analisados e verificados, os quais foram executados corretamente, aplicando as medidas de proteção e tratos culturais
adequados. Assim, o autuado deverá apresentar neste Centro
Técnico Regional, dentro do prazo exigido, um novo Relatório
de Plantio, elaborado por profissional técnico habilitado, com
recolhimento de ART, contendo: 1) Fotos atualizadas do local
do plantio, panorâmicas e aproximadas, para possibilitar a
identificação da área e das espécies plantadas; 2) A relação das
espécies plantadas, com seus respectivos nomes científicos, juntamente com as notas fiscais ou termo de doação; 3) Croqui de
localização do plantio na propriedade; 4) Informações técnicas
referentes ao desenvolvimento do plantio, estado fitossanitário
das mudas, altura média, tratos culturais utilizados, entre outras,
lembrando que as mudas que eventualmente tenham morrido
deverão ter sido repostas, objetivando a integração do plantio e
o fechamento dos espaços.
Auto de Infração Ambiental 303.502/2015
Autuado: Agropecuária Lima LTDA
CNPJ: 54.027.85/0001-06
Município da infração: Votorantim
Exigências: Após análise verificou-se que quanto à escolha
das espécies, duas não pertenceriam a flora nativa regional
(Ficus luschnathiana e araçá-goiaba), mas não há a necessidade
de substituí-las pois representam 5% do total plantado. Assim,
deverão ser mantidos os cuidados necessários ao bom desenvolvimento das mudas até que as mesmas atinjam condições de
se manterem sozinhas. O próximo relatório de monitoramento
deverá ser apresentado no intervalo de 01 ano da entrega do
primeiro (setembro de 2016), contendo: 1) Fotos atualizadas do
local do plantio, panorâmicas e aproximadas, para possibilitar a
identificação da área e das espécies plantadas; 2) Em caso de
morte de algumas mudas, anexar a relação das espécies replantadas, com seus respectivos nomes científicos, juntamente com
as notas fiscais ou termo de doação; 3) Croqui de localização do
plantio na propriedade; 4) Informações técnicas referentes ao
desenvolvimento do plantio, estado fitossanitário das mudas,
altura média, tratos culturais utilizados, entre outras.

Diário Oficial Poder Executivo - Seção I
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, os quais foram deferidos a
solicitação de prazo requerida.
Auto de Infração Ambiental 271743/2012
Autuado: Ireni Alves Pereira
CPF: 063.143.268-00
Município da infração: Itu
Prazo: 120 dias a partir de 06-05-2016
A Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA, da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente, faz publicar a relação
dos Autos de Infração Ambiental, que tiveram seus relatórios de
plantio de mudas analisados e constatadas exigências para o
total cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação
Ambiental. Assim, o autuado deverá apresentar neste Centro
Técnico Regional, dentro do prazo exigido, um novo Relatório
de Plantio, elaborado por profissional técnico habilitado, com
recolhimento de ART, contendo: 1) Fotos atualizadas do local
do plantio, panorâmicas e aproximadas, para possibilitar a
identificação da área e das espécies plantadas; 2) A relação das
espécies plantadas, com seus respectivos nomes científicos, juntamente com as notas fiscais ou termo de doação; 3) Croqui de
localização do plantio na propriedade; 4) Informações técnicas
referentes ao desenvolvimento do plantio, estado fitossanitário
das mudas, altura média, tratos culturais utilizados, entre outras,
lembrando que as mudas que eventualmente tenham morrido
deverão ter sido repostas, objetivando a integração do plantio e
o fechamento dos espaços.
Auto de Infração Ambiental 303649/2014
Autuado: Patrick Rodrigues da Silva
CPF: 375.551.508-32
Município da infração: Capela do Alto
Exigências: Após análise, verificou-se que as medidas acordadas no Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental
– TCRA 8.887/2015 vêm sendo parcialmente atendidas. Para
análise criteriosa, o ideal é que sejam apresentados os nomes
científicos das espécies utilizadas no plantio, porém, dos nomes
populares trazidos por Vossa Senhoria, cumpre informar que 02
(Duas) espécies não são nativas da região, a saber: Pau - Formiga
e Acerola. Logo, as espécies citadas não serão contabilizadas
no cumprimento do TCRA, devendo o plantio ser enriquecido
(Link das espécies nativas disponível em: http://botanica.sp.gov.
br/files/2012/01/lista_especies_resolucao_2015.pdf). Diante do
exposto, solicita-se que o próximo relatório contenha as seguintes complementações: 1. Coordenadas geográficas e croqui
delimitando o polígono do local autuado/plantado (esclarecendo
se o local onde as mudas foram plantadas trata-se do local
autuado); 2. Lista de espécies arbóreas nativas plantadas para
enriquecer o plantio (nome científico e popular); 3. Fotos atualizadas do local de plantio (mínimo de 6 fotos). Cumpre lembrar
que o plantio deverá ter sido efetuado no exato local do dano
ambiental, e deverão ser mantidos os tratos culturais até o pleno
desenvolvimento das mudas.
Prazo: Até 29-07-2016
Auto de Infração Ambiental 288440/2013
Autuado: Alessandra Ramos
CPF: 197.292.858-96
Município da infração: Barra do Chapéu
Exigências: Após análise verificou-se que fora realizado
o plantio, porém, devido à baixa qualidade das fotos, não foi
possível observar se foram plantadas as 83 mudas acordadas. A
avaliação do reflorestamento também ficou prejudicada devido
à ausência do croqui de localização da propriedade e do plantio,
e das notas fiscais ou termo de doação relacionando as espécies
utilizadas, bem como a quantidade de cada uma, com seus
respectivos nomes científicos.
Observação: Entregar o relatório no Centro Técnico Regional
de Fiscalização de Santos – CTRF III, no endereço: Rua República
dos Estados Unidos da Venezuela, 75, Ponta da Praia - Santos/
SP - CEP 11030-270.
Prazo: 60 dias a contar da data desta publicação
Auto de Infração Ambiental 281901/2013
Autuado: Eduardo Amaral Rodrigues
CPF: 306.552.908-42
Município da infração: Mairinque
Exigências: Após análise do referido relatório, verificou-se
que, das medidas acordadas, foram parcialmente atendidas, uma
vez que no relatório supracitado constam divergências quanto
à quantidade de mudas plantadas. Segundo o biólogo Rafael
Mana, no tópico “Conclusão”, descreve-se que “Foram plantadas ao todo 170 mudas de espécies nativas (...)”. No entanto,
na tabela do tópico “Escolha das Mudas”, a quantidade total
apresentada é de 85 mudas, faltando 81 mudas do acordado.
Desse modo, deverá ser apresentado neste Centro Técnico um
relatório técnico, elaborado por profissional habilitado (com
ART), contendo: 1) Fotos atualizadas do local do plantio, panorâmicas e aproximadas, para possibilitar a identificação da área
e das espécies plantadas, 2) Quantidade e nome científico das
mudas faltantes e 3) Informações técnicas referentes ao desenvolvimento do plantio.
Prazo: 30 dias a contar da data desta publicação
Auto de Infração Ambiental 163967/2004
Autuado: Maria Fernanda Alves Rodrigues
CPF: 044.812.308-86
Município da infração: Votorantim
Exigências: Após análise do referido relatório, verificou-se
que as medidas acordadas vêm sendo atendidas corretamente.
Ainda assim, o registro fotográfico foi insuficiente para confirmar o estabelecimento do plantio. Cumpre lembrar a importância de manter os tratos culturais até o pleno desenvolvimento
das mudas. Para fins de acompanhamento do desenvolvimento
do plantio, deverá ser apresentado neste Centro Técnico um
relatório técnico, elaborado por profissional habilitado (com
ART), contendo: 1) Fotos atualizadas do local do plantio (de 6 a
10), panorâmicas e aproximadas, para possibilitar a identificação da área e das espécies plantadas e 2) Informações técnicas
referentes ao desenvolvimento do plantio.
Prazo: 30 dias a contar da data desta publicação

COORDENADORIA DE PARQUES
URBANOS
Portaria CPU - 99, de 28-6-2016
Designa representante da Secretaria do Meio
Ambiente/Coordenadoria de Parques Urbanos
para o acompanhamento da execução do Termo
de Autorização de Uso Condicional e Onerosa a
Título Precário, outorgada em favor da empresa
Movi & Art Produções Cinematográfica Ltda. para
utilização de área, visando à realização de produção foto cinematográfica
O Coordenador de Parques Urbanos, considerando as disposições do Decreto Estadual 60.321, de 01-04-2014 e o que
consta do processo SMA 5.132/2016 decide:
Artigo 1º- Fica designada Erika Gartner Hopfgartner, portador do RG 9.609.211-7 SSP/SP, como gestor e representante
da Secretaria do Meio Ambiente/Coordenadoria de Parques
Urbanos, para o acompanhamento da execução do Termo de
Autorização de Uso Condicional e Onerosa a Título Precário, de
áreas internas do Parque Villa-Lobos, para a realização da produção foto cinematográfica, bem como para todos os contatos e
comunicações a ele referentes.
Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação. (Proc. SMA 5.132/2016)
Despacho do Coordenador, de 30-6-2016
Processo SMA: 6314/2014. Interessado: Coordenadoria de
Parques Urbanos. Assunto: Processo de contratação de serviços
terceirizados – Contratação de serviços de limpeza, asseio e con-

servação predial no Parque Ecológico do Guarapiranga e Parque
Várzea do Embu-Guaçu. Apostilamento do Contrato 13/2014/
CPU. Reajuste. Diante da edição do Decreto 61.785, de 05-012016, que trata da redução de despesas, visando à redução do
custo administrativo do Estado, a empresa AT&D Consultoria
Empresarial Ltda-EPP foi convidada a negociar o reajuste contratual, cuja negociação encontra-se devidamente registrada
em Ata, à fl. 718. A referida negociação resultou na aplicação
do índice 7,00%, em substituição ao índice apurado no período
pela variação do IPC/FIPE, ou seja, 10,79%. Assim sendo, notadamente a previsão do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos
termos do parágrafo 8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93
e do parágrafo 8º, do artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989,
autorizo o reajuste de preços referente à prestação de serviços
de limpeza, asseio e conservação predial no Parque Ecológico
do Guarapiranga e Parque Várzea do Embu-Guaçu, conforme
demonstrativos de cálculos às (fls. 719/727), Contrato 13/2014/
CPU, Processo SMA 6314/2014. Autorizo também a realização
da despesa estimada em R$ 15.629,62, necessária para suprir
as despesas mensais reajustadas.
Despacho do Coordenador, de 30-6-2016
Processo SMA: 6392/2014 Interessado: CPU – Coordenadoria de Parques Urbanos Assunto: Processo de contratação de
serviços terceirizados – Prestação de serviços de limpeza, asseio
e conservação predial no Parque Alberto Löfgren. Apostilamento
do Contrato 8/2014/CPU. Reajuste. Diante da edição do Decreto
61.785, de 05-01-2016, que trata da redução de despesas,
visando à redução do custo administrativo do Estado, a empresa
SS Fort Administrativo e Tecnológico – Eireli - ME foi convidada
a negociar o reajuste contratual, cuja negociação encontra-se
devidamente registrada em mensagem eletrônica, à fl. 628.
Diante das justificativas apresentadas pela Contratada e aceitas
pela Administração, não houve a possibilidade de acordarmos
a aplicação de índice de reajuste inferior à variação do IPC/
FIPE, ou seja, 10,79% . Assim sendo, notadamente a previsão
do artigo 73, do Decreto 57.933/12 e nos termos do parágrafo
8º, do artigo 65, da Lei federal 8.666/93 e do parágrafo 8º, do
artigo 62, da Lei estadual 6.544/1989, autorizo o reajuste de
preços referente à prestação de serviços de limpeza, asseio
e conservação predial no Parque Alberto Löfgren, conforme
demonstrativos de cálculos às (fls. 629/646), Contrato 08/2014/
CPU, Processo SMA 6392/2014. Autorizo também a realização
da despesa estimada em R$ 136.600,88, necessárias para suprir
as despesas mensais reajustadas.
Despacho do Coordenador, de 28-6-2016
Autorizando, nos termos do artigo no disposto no artigo 7º
do Decreto Estadual 60.231, de 01-04-2014, seguindo as orientações do Parecer CJ/SMA 813/2014, e conforme o disposto na
Resolução SMA 20, de 24-03-2010, e no artigo 1º da Resolução
SMA 70, de 09-10-2015, o uso das áreas especificadas nos autos
deste processo, situadas no interior do Parque Villa-Lobos, pela
empresa Movi & Art Produções Cinematográficas Ltda, entre
09:00 e 17:00 do dia 30-06-2016, a título precário e oneroso,
com cobrança do valor estipulado nas alíneas “a”, “b” e “c”
do inciso II do artigo 4º da Resolução SMA 20, de 24-03-2010,
e, se necessário, combinadas com os § 1º do mesmo artigo da
referida Resolução, a ser pago até o dia 30-06-2016, mediante
depósito na conta corrente do Fundo Especial de Despesa do
Gabinete da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, inscrito
no CNPJ sob 13.885.885/0001-03; existente no Banco do Brasil,
Agência 01897-X, Conta Corrente 8834-X. Ressaltando que,
caso não seja possível realizar a foto-filmagem em virtude de
condições climáticas adversas, é facultado ao Administrador do
Parque Villa-Lobos marcar nova data para o serviço, a teor do
disposto no § 1° do artigo 7° da Resolução SMA 20, de 24-032010, observando-se o § 2° do artigo 5° dessa Resolução, bem
como certificar o pagamento do preço público estabelecido.
(Proc. SMA 5.132/2016)
Extrato
Extrato da Autorização de Uso
Autorização de Uso Condicional e Onerosa a Título Precário/2016: Termo de Autorização de Uso Condicional e Onerosa
a Título Precário que entre si celebram o Estado de São Paulo,
através de sua Secretaria de Estado do Meio Ambiente, e a
empresa Movi & Art Produções Cinematográfica Ltda.
Partícipes: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a
empresa Movi & Art Produções Cinematográfica Ltda.
Objeto: A utilização de área de 1.000 m² nas áreas denominadas “Ciclovia e Praça da Vida”, Áreas Livres, com Exploração
Comercial, definida no mapa em anexo (Anexo “C”), no interior
do Parque Villa-Lobos, localizado na Avenida Professor Fonseca
Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP, visando à realização de produção foto cinematográfica, no dia 30-06-2016,
incluindo tempo de montagem, evento e desmontagem, totalizando 1 dia de ocupação, conforme descrito abaixo:
Vigência: 30-06-2016.
Valor: R$ 8.854,80, mediante depósito na conta corrente do
Fundo Especial de Despesa do Gabinete da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente, inscrito no CNPJ/MF 13.885.885/0001-03,
(Banco do Brasil: conta corrente 8834-X, agência 01897-X).
Data da assinatura: 30-06-2016.
(Processo SMA 5.132/2016)
(Parecer CJ/SMA 813/2014, de 26-08-2014.)

INSTITUTO DE BOTÂNICA
DIRETORIA GERAL
Portaria IBT - 8, de 30-6-2016
Regulamenta a atividade de visitação e o uso
público no Jardim Botânico de São Paulo e a
captação de imagens para uso pessoal, eventos e
locações publicitárias
O Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Botânica, da Secretaria de Estado do Meio Ambiente,
Considerando que o Jardim Botânico de São Paulo encontra-se em processo de tombamento pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Histórico Arqueológico, Artístico e Turístico – Condephaat, e se constitui em museu vivo com coleções científicas
representativas da flora nacional e estrangeira,
Considerando que a sua missão é a conservação e o uso
sustentável da biodiversidade paulista e brasileira, “in-situ” e
“ex-situ”, a pesquisa científica e a educação para conservação,
Considerando que por estar inserido em uma Unidade de
Conservação, a visitação pública ao Jardim Botânico deve seguir
regras que tenham como objetivo preservar a flora e a fauna
local, garantindo a observação das coleções vivas e promovendo
o lazer contemplativo,
Considerando que os regulamentos internacionalmente
adotados para os Jardins Botânicos e sítios históricos prevêem
normas específicas para sua utilização pública tendo em vista
suas características de acervo científico-natural,
Considerando a resolução Conama 339, de 25-09-2003, que
dispõe sobre o regulamento de Jardins Botânicos,
Resolve:
Artigo 1° Aprovar os Regulamentos de Uso Público do
Jardim Botânico de São Paulo e Captação de Imagens para uso
Pessoal (Fotografias/Filmagens), Eventos e Locações Publicitárias, os quais são parte integrante desta Portaria.
Parágrafo Único. O disposto no presente regulamento se
aplica à toda a área de visistação pública do Jardim Botânico
de São Paulo
Artigo 2º O Jardim Botânico de São Paulo poderá instituir
normas complementares a este Regulamento.
Artigo 3º Os casos omissos e as dúvidas suscitadas com a
aplicação deste Regulamento serão dirimidas pela Diretoria do
Jardim Botânico de São Paulo.

São Paulo, 126 (121) – 67
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, incluindo a
Portaria IBT 12/2014.
Instituto de Botânica, 30-06-2016
Luiz Mauro Barbosa
Diretor Técnico de Departamento do Instituto de Botânica
RG 4.722.918-4
REGULAMENTO DE USO PÚBLICO DO JARDIM BOTÂNICO
DE SÃO PAULO
I - DO OBJETIVO
Regulamentar a atividade de visitação e o uso público no
Jardim Botânico de São Paulo.
II - DO ACESSO
a) o acesso de visitantes ao JBSP é feito somente pelo portão oficial, situado na Avenida Miguel Stéfano, 3.031 (Portaria
1), no horário de 9h às 17h horas de terça-feira a domingo,
inclusive feriados (exceto nos dias de Natal, Ano Novo e Sexta
Feira Santa); no horário de verão o funcionamento se estende
até às 18 horas;
b) os portadores de passes especiais (carteirinha para caminhantes, observadores de pássaros ou outros que forem criados
a critério da Instituição) têm acesso pelo portão oficial da Avenida Miguel Stéfano, 3.031, no horário de 6h às 9h, conforme
previsto em regulamento (Resolução SMA 47/2016);
c) o acesso de veículos automotores de passeio (carros e
motocicletas) e utilitários (ônibus, micro-ônibus, vans, furgões),
é feito exclusivamente pela Rua Etruscos, 52, local destinado
ao estacionamento de veículos, com pagamento da taxa correspondente;
d) o acesso de veículos pela portaria do Instituto de Botânica, situado na avenida Miguel Stéfano, (Portaria 2), é permitido
apenas para:
1. portadores de necessidades especiais ou pessoas com
dificuldade de locomoção, que devem estacionar nas vagas
reservadas para este fim na área do JBSP.
2. prestadores de serviços e entregadores, que devem realizar a carga/descarga de materiais em horário e área determinados pela Diretoria do JBSP, não sendo permitidos a circulação e
o estacionamento para este fim em outras áreas além daquelas
delimitadas.
3. equipes de produção de eventos (exposições, filmagens,
fotos, gravações, etc.), previstas na Resolução SMA 47/2016
e Regulamento para Captação de Imagens para uso Pessoal
(Fotografias/Filmagens), Eventos e Locações Publicitárias, que
terão permissão para circular e estacionar em área acordada
no momento da assinatura do contrato de permissão de uso
do JBSP.
f) o acesso às instalações científicas e administrativas é permitido somente mediante autorização do setor correspondente.
Parágrafo Único. Casos não previstos nas disposições acima,
considerados de relevante interesse para a Instituição, serão
discutidos mediante solicitação prévia.
III - DA VISITAÇÃO
1. É permitido:
a) o lazer contemplativo e a prática de atividades recreativas, educativas e interpretativas, realizadas em contato com
os atributos naturais, com o principal objetivo de despertar no
visitante o respeito e a importância destes recursos;
b) a prática de atividades esportivas (caminhada, corrida
e alongamento), desde que não ameacem ou perturbem a boa
ordem, danifiquem equipamentos e estruturas, não coloquem
em risco a flora e a fauna do JBSP, e que sejam realizadas exclusivamente no horário de 6h às 9h, conforme previsto na alínea
“b”, do item II deste Regulamento;
c) a realização de piqueniques e pequenas reuniões, desde
que se limitem a no máximo 20 pessoas, e não entrem em
conflito com as alíneas do item III.2 deste Regulamento; aglomerações acima deste número enquadram-se como evento social e
têm regulamento diferenciado; não é permitido reservar o lugar
com antecedência, as mesas e bancos disponíveis deverão ser
ocupados por ordem de chegada. Não é permitido trazer mesas
e cadeiras e fixar decorações.
d) fotografar ou filmar sua visita para arquivo pessoal,
desde que as imagens não sejam utilizadas para fins comerciais.
Para fotografias/filmagens do passeio, basta assinar o TERMO
DE NÃO COMERCIALIZAÇÃO, disponibilizado na Portaria 1 do
JBSP.
Parágrafo Único. Para ensaios fotográficos ou filmagens
utilizando o JBSP como “locação” deve ser consultado regulamento específico: Regulamento para Captação de Imagens
para uso Pessoal (Fotografias/Filmagens), Eventos e Locações
Publicitárias.
2. Não é permitido:
a) o acesso e a permanência de visitantes em estado físico
ou psíquico que possa perturbar a boa ordem, tais como pessoas
embriagadas ou sob o efeito de substâncias entorpecentes;
b) O acesso e a permanência de visitantes em trajes inadequados, tais como roupas de banho ou sem camisa;
c) praticar qualquer ato ofensivo à moral e aos bons
costumes;
d) o acesso de crianças menores de 12 anos desacompanhadas;
e) a circulação de veículos automotores, salvo aqueles a
serviço da manutenção do JBSP ou autorizados pela Instituição
no caso da alínea “e” do item II.3;
f) a circulação de bicicletas, patinetes, patins, skates ou
similares, exceto velocípedes ou triciclos com puxadores/guias;
g) entrar com objetos que possam danificar o acervo ou
perturbar a boa ordem, tais como bolas, bexigas (balões de gás),
pipas, petecas, frisbees ou similares, aeromodelos ou drones,
assim como fogos de artifício, aparelhos sonoros e instrumentos
musicais, exceto instrumentos de corda não amplificados;
h) entrar com plantas ou partes de plantas, da flora nativa
ou exótica, e plantar qualquer espécie vegetal nas coleções
botânicas ou na mata do entorno;
i) entrar com qualquer animal, salvo cães guia em serviço,
conforme estabelecido pela Lei 11.126, de 27-06-2005;
j) subir ou pendurar-se em balaustradas, cercas, bancos,
monumentos, Portão Histórico e demais construções e equipamentos, assim como apoiar-se nas estruturas de forma a
danificá-las;
k) escrever, gravar, pintar ou afixar letreiros, adesivos,
cartazes, avisos ou objetos de qualquer natureza nas árvores
e demais plantas, nas placas e mapas, nas edificações e monumentos, como bancos, pontes, muros, bebedouros, estátuas,
prédios e demais construções e equipamentos;
l) arrancar, danificar ou apanhar galhos, flores, folhas, frutos
e sementes do chão, ou de qualquer planta;
m) alimentar, capturar, maltratar, molestar ou matar qualquer animal, bem como destruir ou danificar seus ninhos,
abrigos e criadouros naturais;
n) subir, amarrar redes, balanços, cordas ou quaisquer objetos nas árvores ou nas demais plantas;
o) arrancar ou danificar as placas de sinalização e/ ou de
identificação das plantas;
p) entrar com bebidas, alimentos e fumar no interior das
edificações (Estufas, Museu e restaurante) e nas trilhas;
q) entrar ou acender fogões a gás, churrasqueiras, fogueiras,
fogareiros, tochas ou quaisquer objetos que possam produzir
fogo;
r) fazer barulho excessivo, que possa afugentar ou estressar
os animais, e incomodar os outros visitantes;
s) entrar nos lagos;
t) realizar cultos e manifestações religiosas ou rituais, bem
como depositar cinzas e restos mortuários, oferendas, acender
velas ou defumadores, salvo quando devidamente autorizado
pela Instituição;
u) vender ou oferecer artigos comerciais e de propaganda,
salvo quando devidamente autorizado pela Instituição;
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v) angariar esmolas, donativos, contribuições, assinaturas,
subscrições e outros recolhimentos semelhantes, salvo quando
devidamente autorizado pela Instituição;
x) depositar lixo fora dos recipientes e locais específicos
para este fim;
IV – DA UTILIZAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS:
a) a utilização da imagem e do espaço do JBSP para
fins comerciais, acadêmicos ou culturais (ensaios fotográficos,
locação para campanhas publicitárias, eventos, trabalhos universitários, e outros usos que não sejam estritamente de uso pessoal e familiar) está prevista e é regulada pela Resolução SMA
47/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em
20-05-2016, seção I, página 58 e pelo Regulamento Interno para
Captação de Imagens para uso Pessoal (Fotografias/Filmagens),
Eventos e Locações Publicitárias;
b) para utilização da imagem e do espaço do JBSP para tais
fins, o interessado deve obrigatoriamente consultar a documentação citada acima (disponível no site do JBSP: jardimbotanico.
sp.gov.br) e entrar em contato com o setor responsável através
dos canais de atendimento disponíveis para solicitar a devida
autorização (tel: 5067-6051/52, e-mail: eventocomercial@ibot.
sp.gov.br);
V - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) os comentários, sugestões e reclamações dos visitantes
serão registradas em livro próprio disponível na Portaria oficial,
ou poderão ser feitas no sítio eletrônico do Jardim Botânico
(jdbotanicosp@ibot.sp.gov.br), através do link “Contato”;
b) quaisquer pessoas físicas ou jurídicas poderão solicitar
os espaços do JBSP para a realização de exposições e eventos,
conforme item IV deste Regulamento, e serão avaliados os casos
de relevante interesse para a Instituição que não se enquadrem
na referida Resolução;
c) grupos organizados (escolas, instituições, terceira idade)
devem ser previamente agendados, seguindo as orientações disponíveis no site oficial do JBSP: http://jardimbotanico.sp.gov.br;
d) os veículos citados na alínea “e” do item II devem respeitar a velocidade máxima de 20 km/h;
e) por questões de segurança, deve-se transitar apenas
pelos caminhos demarcados;
VI - DO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO E DA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES
a) O não cumprimento das formalidades, normas internas
e legislação vigente, será entendida como utilização indevida
do Jardim Botânico de São Paulo e estará sujeito a penalidades
previstas na Lei 9.610, de 19-02-1998, que altera e consolida a
Legislação sobre os Direitos Autorais; no artigo 20 do Código
Civil Brasileiro; no Decreto 22.943, de 23-11-1984 que dispõe
sobre a utilização de ambientes de Parques Estaduais na cidade
se São Paulo; no artigo 33 da Lei 9.985, de 18-07-2000, que
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza – SNUC, e na Lei 9605/1998 de Crimes Ambientais;
b) cabe ao Núcleo de Vigilância, cumprir e fazer cumprir
o presente Regulamento, encaminhando os casos omissos ou
duvidosos ao Diretor da área a qual o caso esteja afeto;
c) as infrações ao disposto no presente regulamento sujeitarão os infratores a serem advertidos pelo Núcleo de Vigilância e
após, a critério da Administração Superior, às seguintes medidas:
c.1) serão convidados a se retirar da área da Instituição;
c.2) serão encaminhados à autoridade policial competente.
REGULAMENTO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS PARA USO
PESSOAL (FOTOGRAFIAS/FILMAGENS), EVENTOS E LOCAÇÕES
PUBLICITÁRIAS
DEFINIÇÕES
Tendo como base a Resolução SMA 47 de 19-05-2016,
publicada no D.O. de 20-05-2016, Seção I, página 58, que dispõe
sobre a fixação dos preços de produtos e serviços produzidos
pelo Instituto de Botânica, e a Portaria que regulamenta a
atividade de visitação e o uso público no Jardim Botânico de
São Paulo, fica disponibilizada parte de sua área para captação
de imagens fotográficas/filmagens para uso pessoal, eventos e
locações publicitárias, mediante pagamento de taxas correspondentes aos fins dos usos específicos.
Os espaços e equipamentos das áreas de visitação pública
do Jardim Botânico de São Paulo (JBSP) são destinados à contemplação da natureza, educação ambiental e observação das
coleções vivas de espécies preservadas. O uso dos espaços e
equipamentos do JBSP para fins específicos, privados ou comerciais, deve seguir o presente regulamento e as taxas referentes
devem ser revertidas integralmente ao Fundo Especial de Despesas – FED do Instituto de Botânica, nos termos da legislação
vigente. Os valores são recolhidos junto ao Núcleo de Finanças
do Instituto de Botânica ou através de depósito bancário em
conta corrente do FED, e são destinados preferencialmente, à
manutenção e atividades do JBSP.
Para os fins previstos neste Regulamento, entende-se:
I - Captação de Imagens - Passeio ao JBSP: registro da
visita ao JB para arquivo pessoal, feita pela própria pessoa ou
familiares destinado ao uso privado, realizadas somente com
equipamentos de captura de imagens de uso pessoal (telefones,
tablets, câmeras ou filmadoras) e um apoio tipo tripé ou vara
de self, sem a utilização de outros equipamentos de produção
fotográfica, profissionais ou amadores (rebatedores, suportes,
girafas, etc).
Neste caso, é concedida isenção de valores e não é necessária autorização prévia.
II – Captação de Imagens - Ensaio fotográfico/filmagem
para uso pessoal: utilização dos espaços e equipamentos do
Jardim Botânico de São Paulo como cenário para fotografias ou
filmagens, realizadas por profissional ou não, para uso exclusivamente pessoal, tais como: books ou álbuns de recordação para
gestantes, noivos (pré-wedding), debutantes, crianças e bebês.
Neste caso, é necessário o pagamento de valores e não é
necessária autorização prévia.
Nos casos de captura de imagens que se enquadrem nos
itens I e II descritos acima, ou seja, sem necessidade de autorização prévia, o contato deve ser feito através do e-mail: fotosjb@
ibot.sp.gov.br ou telefone 11 5067-6223.
III – Locação publicitária: utilização dos espaços do Jardim
Botânico de São Paulo como cenário fotográfico ou de filmagem
para realização de comerciais, propagandas, filmes, programas
de TV, catálogos publicitários, promoção de marcas, produtos
ou serviços, ensaios com modelos, etc. que tenham finalidades
comerciais.
Neste caso, é necessário o pagamento de valores e autorização prévia.
IV – Eventos: utilização dos espaços do Jardim Botânico de
São Paulo para realização de atividades de curta duração, com
finalidade e público específicos, de natureza social, cultural,
esportiva, empresarial e/ou comercial, tais como: realização de
casamentos, festas de aniversário, confraternizações, apresentações de música, dança e/ou teatro, corridas, apresentações com
fins lucrativos, lançamento de produtos, etc.
Neste caso, é necessário o pagamento de valores e autorização prévia.
Nos casos que se enquadram nos itens III e IV descritos
acima, ou seja, com pagamento de taxas e necessidade de
autorização prévia, o contato deve ser feito através do e-mail:
eventocomercial@ibot.sp.gov.br ou pelos telefones: 11 50676051 /6052.
Obs.: Piqueniques são permitidos sem o pagamento de
taxas, desde que se limitem a no máximo 20 pessoas e respeitem
o disposto na Portaria que regulamenta a atividade de visitação
e o uso público no Jardim Botânico de São Paulo; acima deste
número enquadra-se como evento de natureza social.
1 - CAPTAÇÃO DE IMAGENS
1.1 - LOCAL
A Captação de imagens - Passeio ao JBSP ou Ensaio fotográfico/filmagem para uso pessoal, deverão ocorrer na área de
visitação pública, respeitando as orientações e restrições apon-
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tadas na Portaria que regulamenta a atividade de visitação e o
uso público no Jardim Botânico de São Paulo, e as orientações
adicionais dos Anexos 1 e 2 deste regulamento, bem com as
constantes da Resolução SMA 47, de 2016.
1.2 - SOLICITAÇÃO
1. No caso de Captação de imagens - Passeio ao JBSP ou
Ensaio fotográfico/filmagem para uso pessoal, não será necessária autorização ou agendamento prévio.
2. Para Captação de imagens - Passeio ao JBSP, um Termo
de não Comercialização de Imagens deverá ser preenchido na
portaria 1 (ANEXO 1).
3. Para Captação de imagens - Ensaio fotográfico/filmagem
para uso pessoal, o fotógrafo (profissional ou não) deverá preencher o Termo de Compromisso (ANEXO 2) e efetuar o pagamento
da correspondente taxa citada no item 1.4 - CUSTO deste regulamento, inclusive o ingresso e estacionamento (quando couber),
diretamente na bilheteria do JBSP.
4. Estes documentos deverão permanecer em poder do
interessado durante todo o tempo do ensaio para uso pessoal,
e apresentá-los sempre que for solicitado por um funcionário ou
vigilante do JBSP/IBt.
Para dirimir dúvidas contatar pelo e-mail: fotosjb@ibot.
sp.gov.br ou pelo Telefone: 5067-6223, de segunda a sexta, das
9h às 17h.
1.3 - REGRAS
Além de respeitar todas as regras vigentes na Portaria
que regulamenta as atividades de visitação e o uso público no
JBSP, para a Captação de imagens - Passeio ao JBSP ou Ensaio
fotográfico/filmagem para uso pessoal, o USUÁRIO deverá ter
atenção para:
- Não pisotear canteiros e jardins para obter o melhor
ângulo para foto;
- Não obstruir a passagem dos visitantes do Jardim;
- Entrar pela portaria de visitantes (P1), trazendo os equipamentos fotográficos na mão, não sendo permitidas carga e
descarga de equipamentos dentro do Jardim;
- Não é permitido a montagem de tendas, estruturas,
cenografia (adereços, cenários, etc.) ou figurinos (roupas, trajes
teatrais, etc), nem pendurar balões e bexigas, cordas, varais e
apetrechos nas árvores ou edificações do Jardim;
- Não é permitida a troca de roupas no Jardim, nem tão
pouco utilizar os banheiros ou qualquer outra dependência
como camarim;
- O horário para realização dos ensaios fotográficos para
uso pessoal é o mesmo do funcionamento do Jardim Botânico de
São Paulo, das 9h às 17h de terça-feira a domingo (estendendo
até ás 18h durante horário de verão);
Específico para Captação de imagens - Ensaio fotográfico/
filmagem para uso pessoal:
- O número de pessoas envolvidas no ensaio (fotógrafos,
assistentes e modelos) não poderá ultrapassar 06 (seis) pessoas;
- Acima deste número a atividade fica caracterizada como
produção profissional e será enquadrada como locação publicitária ou evento comercial;
1.4 - CUSTO
A Captação de Imagens - Passeio ao JBSP, para arquivo
pessoal, é isenta de pagamento.
Captação de imagens - Ensaio fotográfico/filmagem para
uso pessoal: tabela baseada na Resolução SMA47/2016
VALORES PARA A CAPTAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS/FILMAGEM PARA USO PESSOAL
Dia da Semana Valores únicos (em R$)
Terça a Sexta-feira (das 9h às 17h) R$ 50,00
Sábado, Domingo e feriados (das 9h às 17h) R$ 100,00
OBS:
* Não exclui o pagamento do ingresso por pessoa, além do
estacionamento, quando houver.
* Os valores são atualizados conforme valor de referência
oficial do estado de São Paulo – UFESP.
* Valor da UFESP: R$ 23,55 – Válido para 01-01-2016 a
31-12-2016.
2 - EVENTOS E LOCAÇÕES PUBLICITÁRIAS
2.1 - LOCAL
Para realização de eventos e locações publicitárias o interessado deverá fazer uma visita ao Jardim Botânico/Instituto de
Botânica para conhecimento das áreas disponíveis e escolha
do melhor local para a atividade pretendida, e verificar as suas
condições e necessidades. O local escolhido deverá ser proposto
por escrito e está condicionado à aprovação da Direção da
Instituição.
2.2 - SOLICITAÇÃO
1 - O interessado deverá agendar uma visita ao Jardim
Botânico / Instituto de Botânica para reconhecimento das áreas
disponibilizadas e a escolha do melhor local, e certificar-se das
reais condições e necessidades para desenvolvimento da atividade comercial pretendida.
2 - Posteriormente encaminhar a solicitação por escrito,
em papel timbrado e enviada para o e-mail: eventocomercial@
ibot.sp.gov.br, com prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis de
antecedência, acompanhada da descrição detalhada do projeto/
atividades a serem desenvolvidos, tais como: tema, roteiro
e programação, indicação do número de pessoas e veículos
envolvidos para produção e convidados, quando houver, horário
do início da montagem e término da desmontagem de toda
estrutura, dia(s) da semana, mês e ano; o local pretendido, dados
cadastrais da Empresa e do responsável, telefones: fixo e celular.
3 - A proposta escrita será submetida à aprovação da
Direção da Instituição.
4 - Após analisada e aprovada, o Instituto apresentará um
orçamento, com base na tabela de Custo prevista no inciso IV
– deste regulamento, que será encaminhado para aprovação ou
não do Interessado.
5 - De posse desses dados, e aprovado o referido orçamento,
será providenciado o Termo de Permissão de Uso Precário e
Oneroso do Espaço, e será solicitada a assinatura das partes
interessadas.
Para dirimir dúvidas contatar pelo e-mail: eventocomercial@ibot.sp.gov.br ou pelo Telefone: 5067-6051/6052, de
segunda a sexta, das 9h às 17h.
2.3 – CUSTO (Tabela de valores/hora* - ANO 2016: baseada
na Resolução SMA 47/2016)
VALORES PARA EVENTOS E LOCAÇÕES PUBLICITÁRIAS
PARA GRUPOS DE 01 A 09 PESSOAS
DIA DA SEMANA
Segunda-feira

VALORES POR HORA (EM R$)

600,00 (9h – 17h)
1.000,00 (17h01 – 8h59)
Terça a Sexta-feira
800,00 (9h – 17h)
1.200,00 (17h01 – 8h59)
Sábado, Domingo e feriados
1.000,00 (9h – 17h)
1.400,00 (17h01 – 8h59)
VALORES PARA GRUPOS DE 10 A 30 PESSOAS
Dia da Semana
Valores por Hora (em R$)
Segunda-feira
1.000,00 (9h – 17h)
1.200,00 (17h01 – 8h59)
Terça a Sexta-feira
1.100,00 (9h – 17h)
1.300,00 (17h01 – 8h59)
Sábado, Domingo e feriados
1.200,00 (9h – 17h)
1.500,00 (17h01 – 8h59)
VALORES PARA GRUPOS ACIMA DE 30 PESSOAS
Dia da Semana
Valores por Hora (em R$)
Segunda-feira
1.200,00 (9h – 17h)
1.400,00 (17h01 – 8h59)
Terça a Sexta-feira
1.300,00 (9h – 17h)
1.600,00 (17h01 – 8h59)
Sábado, Domingo e feriados
1.400,00 (9h – 17h)
1.800,00 (17h01 – 8h59)
OBS:
* Não exclui o pagamento do ingresso por pessoa, além do
estacionamento, quando houver.

* Os valores são atualizados conforme valor de referência
oficial do estado de São Paulo – UFESP.
* Valor da UFESP: R$ 23,55 – Válido para 01-01-2016 a
31-12-2016.
2.4 - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
1 - Sempre que for necessária uma estrutura que abrigue
mais de 250 pessoas, deverá ser providenciado e apresentado o
projeto elaborado por empresa capacitada para montagem e a
desmontagem do evento temporário, sem que para isso venham
a utilizar o quadro de energia ou instalações hidráulicas do
Instituto de Botânica, bem como responsabilizar-se por todo e
qualquer custo necessário para a realização do evento.
2 - Lista identificando os responsáveis das empresas
capacitadas no ramo por ela contatadas e contratadas, e dos
prestadores de serviço: buffet, decoração, energia (gerador),
banheiros químicos, seguranças, serviços de Valet (manobristas),
etc, quando couber;
3 - Licença emitida por órgão público - PMSP - Decreto 49.969, de 28 de agosto de 2.008 - que regulamenta a
expedição de Auto de Licença de Funcionamento, Alvará de
Funcionamento, Alvará de Autorização para eventos públicos e
temporários e Termo de Consulta de Funcionamento, em consonância com as Leis 10.305, de 4 de dezembro de 1986, e 13.885,
de 25-08-2004; revoga os decretos e a portaria que especifica,
(PMSP), e/ou estaduais competentes, e serem entregues no dia
anterior do início da montagem do evento;
4 - O Instituto de Botânica emitirá um Termo de Permissão
de Uso Precário do Espaço, que deverá ser aprovado e assinado
por ambas as partes.
2.5 - RESTRIÇÕES E OBRIGAÇÕES
1 - O uso da área e seus resultados devem ser realizados
e utilizados com total segurança, respeitando e preservando o
patrimônio vegetal e arquitetônico existentes no Jardim Botânico de São Paulo / Instituto de Botânica;
2 - Ficam proibidas atividades que envolvam temas como:
bebidas alcoólicas, cigarros, moda íntima, uso de drogas, campanhas políticas, religiosas ou que caracterizem o uso inadequado
do espaço, e as previstas na Portaria que regulamenta a atividade de visitação e o uso público no Jardim Botânico de São Paulo
e na Resolução SMA 47/2016 bem como aquelas em desacordo
com a missão do JBSP, isentando o Instituto de Botânica de
qualquer penalidade.
3 - Caberá ao Interessado pela montagem e desmontagem da estrutura do evento, a remoção de todos e quaisquer
materiais: madeiras, pregos, ferragens, parafusos entre outros,
introduzidos pelas atividades ou delas resultantes, devidamente
acondicionados e encaminhados a local apropriado, fora do
Instituto de Botânica/Jardim Botânico de São Paulo, respeitado
o prazo acordado.
4 - Se esta Empresa ou outra por ela entendida capacitada
e contratada, inadimplir as obrigações assumidas, no todo ou
em parte, e garantida a defesa prévia, ambas ficarão sujeitos às
sanções previstas nas Legislações vigente.
5 - Quaisquer danos decorrentes por mau uso do espaço
durante a montagem, na realização ou na desmontagem do
evento, deverão ser ressarcidos pelo Interessado ao Instituto
de Botânica, no prazo de 10 (dez) dias úteis após o término
do evento.
6 - A autorização para quaisquer intervenções nas áreas
acordadas devem obrigatoriamente ser solicitadas por escrito
ao Instituto de Botânica, Av. Miguel Stéfano, 3687 - Água Funda
- São Paulo, Telefone (11) 5067-6051/6052, ou pelo e-mail:
eventocomercial@ibot.sp.gov.br
2.6 - PAGAMENTO
1 - Os valores acordados em orçamento prévio deverão ser
pagos antes do início da montagem do evento ou da locação
publicitária ao Instituto de Botânica, mediante a apresentação
de toda a documentação necessária.
2 - O interessado deve recolher o valor acordado no orçamento, incluindo o valor previsto para o número de veículos que
utilizarão o estacionamento ou área adaptada para este fim.
3 - O pagamento poderá ser feito de forma presencial no
Instituto de Botânica ou através de depósito bancário: Banco
do Brasil 001 – Agência 1897-X – Conta Corrente 139537-8,
com apresentação de boleto de depósito por e-mail ou FAX,
para verificação, que será recolhido junto ao Núcleo de Finanças
do Instituto de Botânica, e revertidas integralmente ao Fundo
Especial de Despesas – FED do Instituto de Botânica, nos termos
da legislação vigente.
4 - Uma vez efetuado o pagamento, e for solicitada desistência, o valor não será devolvido em nenhuma hipótese.
4.1 - Mudança de data: No caso de qualquer eventualidade
que implique no adiamento do uso do espaço acordado, o
solicitante poderá requerer por escrito nova data e horário para
realização, que será avaliada, e se aprovada será emitida nova
autorização.
5 - Poderão pleitear abatimentos ou isenção de pagamento
somente os casos previstos no artigo 5º, parágrafo primeiro, da
Resolução SMA 47/2016.
6 - Nos casos de uso dos espaços para eventos e locações publicitárias, fora do horário comercial, os valores do
estacionamento serão majorados em 50% e será recolhido
antecipadamente.
7 - Os valores serão calculados conforme tabelas de custo,
excetuando-se os eventos de alto grau de intervenção no Jardim
Botânico de São Paulo, e os especiais que necessitem de pareceres técnicos e/ou científicos onde, nestes casos, os valores serão
arbitrados pelo Diretor Geral do Instituto de Botânica, por ato
fundamentado, conforme artigo 7º da Resolução SMA 47/2016.
8 - No caso de interesse do Instituto de Botânica ou da
Secretaria Estadual do Meio Ambiente para fins de divulgação,
ou interesse no produto, poderá haver isenção parcial ou total
de pagamento em troca do produto ou da divulgação dele
resultante.
2.7 - OUTRAS INFORMAÇÕES
- Amparo Legal
O não cumprimento das formalidades, normas internas
e legislação vigente será entendida como utilização indevida
do espaço, bem como da imagem do Jardim Botânico de São
Paulo e estará sujeito a penalidades previstas na Lei 9.610,
de 19-02-1998, que altera e consolida a Legislação sobre os
Direitos Autorais; no artigo 20 do Código Civil Brasileiro; no
Decreto 22.943, de 23-11-1984 que dispõe sobre a utilização
de ambientes de Parques Estaduais na cidade de São Paulo e
no artigo 33 da Lei 9.985, de 18-07-2000, que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, no
Decreto Municipal 49.969, de 28-08-2008, na Resolução SMA
47/2016, e na Portaria que regulamenta a atividade de visitação
e o uso público no Jardim Botânico de São Paulo.
ANEXO 1
TERMO DE COMPROMISSO SOBRE A NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE IMAGEM DO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de
direito, eu (nome) __________________________________
______________________________________, residente a
________________________________________________
_____________
Cidade
______________________________
Estado ________ CEP _______________ portador do RG nº ___________________ e do CPF nº
_________________________, e-mail ________________
____________________telefone () ___________________
comprometo-me a NÃO COMERCIALIZAR o material produzido,
por meio fotográfico ou filmagem, nas dependências do Jardim
Botânico de São Paulo.

sexta-feira, 1º de julho de 2016
Fica, portanto, vedada a utilização das imagens relativas
ao Jardim Botânico de São Paulo, pela pessoa física ou jurídica
acima citada ou por terceiros dele advindos.
Uma vez dispensados do pagamento de taxas, as imagens
somente poderão ser utilizadas para fins de recordação familiar,
educativos e culturais, não comerciais e como pré-produção,
para apresentação de projetos a clientes.
Este termo está amparado pelo Decreto 22.943, de 23-111984, pela Resolução SMA 47, de 19-05-2016, publicada em
Diário Oficial do Estado de São Paulo, de 20-05-2016, Seção
I, página 58.
As infrações serão punidas de acordo com a Lei.
São Paulo, ______/______/______
Assinatura ____________________________________
_______________
ANEXO 2
TERMO DE COMPROMISSO PARA CAPTAÇÃO DE IMAGENS
FOTOGRÁFICAS/ FILMAGEM PARA USO PESSOAL
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de
direito, eu (nome) __________________________________
______________________________________, residente a
________________________________________________
_____________
Cidade
______________________________
Estado ________ CEP _______________ portador do RG nº ___________________ e do CPF nº
_________________________, e-mail ________________
____________________telefone () ___________________
doravante designado USUÁRIO, solicito AUTORIZAÇÃO para
realizar serviço de CAPTAÇÃO DE IMAGENS FOTOGRÁFICAS/
FILMAGEM PARA USO PESSOAL nas dependências do Jardim
Botânico de São Paulo, no DIA _____ / _____/ _____.
CONSIDERANDO:
As determinações do Regulamento para Utilização do Jardim Botânico de São Paulo, para Captação de Imagens fotográficas/filmagem para uso pessoal em conformidade com as regras
estabelecidas pela que regulamenta a atividade de visitação e o
uso público no Jardim Botânico de São Paulo, e as mencionadas
na Resolução SMA 47/2016.
O USUÁRIO responsabiliza-se, na forma que se segue:
1. Conscientizar-se de que o Jardim Botânico de São Paulo
constitui um museu vivo com coleções científicas representativas
da flora nacional e estrangeira, e que sua missão é a conservação da biodiversidade, a pesquisa científica e a educação para
conservação.
2. Conscientizar-se de que as áreas de visitação pública
do Jardim Botânico de São Paulo são voltadas para observação
das coleções vivas, contemplação da natureza e educação
ambiental.
3. Uma vez que as atividades autorizadas por este regulamento utilizam as mesmas áreas para fins específicos de
uso próprio ou comercial, o que limita o uso público em geral,
justifica a cobrança pelo JBSP/IBt, das taxas específicas, que
serão recolhidas junto ao Núcleo de Finanças do Instituto de
Botânica, ou através de depósito bancário em conta corrente do
FED, que por sua vez, serão revertidas integralmente ao Fundo
Especial de Despesas – FED do Instituto de Botânica, nos termos
da legislação vigente.
4. Atender a Lei 9.985 de 18-07-2000 que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC,
pois o Jardim Botânico de São Paulo situa-se no Parque Estadual
Fontes do Ipiranga (PEFI), que é uma Unidade de Conservação
de uso integral.
5. Observar e respeitar todas as normas internas do Jardim
Botânico de São Paulo.
6. Respeitar e acatar as orientações da equipe de segurança
do Jardim Botânico de São Paulo/Instituto de Botânica.
7. Responder por eventuais danos materiais, mediante o
pagamento do custo da recuperação dos prejuízos porventura
ocasionados durante a sua permanência, fixado no prazo máximo de 03 dias da data de apresentação da fatura fornecida pela
empresa contratada para efetuar a reparação.
8. Comprometer-se a não utilizar as fotos para atender
outras finalidades como publicitários, comerciais ou lucrativas.
9. Conscientizar-se de que as fotografias ou filmagens,
incialmente acordadas como – Captação de imagem fotográficas/filmagem para uso pessoal, forem flagradas em revista,
site, jornal, folder, ou qualquer outro veículo de divulgação ou
comercialização, sem anuência do Instituto de Botânica, será
internamente aberto processo administrativo para apuração dos
fatos, sendo garantida a defesa prévia do USUÁRIO, que ficará
sujeito às sanções previstas nas Legislações vigente, bem como
o pagamento das taxas comerciais, que variam de R$ 600,00
a R$ 1.800,00 por hora, previstas na Resolução SMA 47/2016.
10. Comprometer-se, após anuência do Instituto de Botânica a fornecer crédito explícito ao JBSP, para os casos de divulgação das imagens fotográficas/filmagem para uso de uso pessoal
em sites, redes sociais, blogs entre outros, sendo vedado o cunho
comercial ou publicitário.
11. Para todos os efeitos legais, fica o Jardim Botânico de
São Paulo/Instituto de Botânica, isento de qualquer responsabilidade por danos causados ou que possam a vir a causar
seja materiais, pessoais e morais à minha pessoa, à equipe ou
aos nossos bens, vinculado ao conteúdo do material por nós
produzido.
De acordo.
São Paulo, ______/______/______
Assinatura ___________________________________
__________
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO DE BOTÂNICA

FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Despacho do Diretor Executivo, de 23-6-2016
Convite Eletrônico 29/16 Processo Ff 574/16 Interessado:
Diretoria Executiva - Uep/Meio Ambiente Assunto: Aquisição de
Materiais de Construção ao Programa ”Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica" Oferta de Compra 261102260452016Oc00030 Parecer Aj
191/2016. Atento ao que dos autos consta e de acordo com a
Lei Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações, autorizo a
despesa no valor total de R$ 844,07, e Emissão de Empenho
correspondente, bem como o cancelamento do saldo reserva,
se houver, à favor da empresas: Ilário Panchiniak - ME CNPJ
23.503.820/0001-00 no valor total de R$ 224,00 Item 2; Dafmaq
Comercial Ltda ME CNPJ. 14.636.329/0001-58 no valor total de
R$ 530,65 - Itens 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 e 24; E.C.B. da
Silva Comercial EPP - CNPJ. 11.872.156/0001-89 no valor total
de R$ 89,42 - Itens 11 e 18. Fracassados os Itens 1, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 12 e 25. Deserto os Itens 9, 21 e 23.
7º Termo de Aditamento
Processo 1727/2013
Contrato:13053-7-01-13
Parecer Aj 211/2016
Modalidade: Pregão Eletrônico 046/2013
Contratante: Fundação para a Conservação e A Produção
Florestal do Estado de São Paulo
Contratada: Alphagama Vigilância e Segurança Eireli
CNPJ: 13.649.411/0001-54
Objeto: Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância
Patrimonial Nas Unidades de Conservação da Fundação Florestal
Aditamento: Prorrogação por 1Mês
Data de Assinatura: 24-06-2016

