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Considerando as disposições do Decreto 22.789, de 19-10-
1984, que instituiu o Sistema de Arquivos do Estado de São 
Paulo - SAESP e do Decreto 29.838, de 18-04-1989, que determi-
nou a Constituição de Comissões de Avaliação de Documentos 
de Arquivo e estabeleceu procedimentos para elaboração e 
oficialização de tabelas de temporalidade;

Considerando as disposições do Decreto 48.897, de 27-08-
2004, que dispõe sobre os Arquivos Públicos, os documentos 
de arquivos e sua gestão, os Planos de Classificação e a Tabela 
de Temporalidade de Documentos da Administração Pública do 
Estado de São Paulo, e define normas para avaliação, guarda 
e eliminação de documentos de arquivo e dá providências 
correlatas; e

Considerando as determinações do Decreto 58.052, de 
16-05-2012, que regulamenta a Lei Federal 12.527, de 18-11-
2011, que regula o acesso às informações e dá providências 
correlatas, dentre as quais, que os órgãos da Administração 
Pública Estadual devem providenciar a elaboração de planos de 
classificação e tabelas de temporalidade de documentos de suas 
atividades-fim, nos termos do inciso I do artigo 6º, bem como a 
alteração dos termos do artigo 11, a denominação das Comis-
sões de Avaliação de Documentos de Arquivo para Comissões de 
Avaliação de Documentos e Acessos – CADA;

Considerando que a proposta do Plano de Classificação 
e da Tabela de Temporalidade de Documentos e de Índice de 
Enquadramento de Documentos das Atividades-Fim da Funda-
ção Florestal, elaboradas por sua Comissão de Avaliação de 
Documentos, foi devidamente aprovada pelo Arquivo Público do 
Estado de São Paulo – Secretaria de Governo, conforme Processo 
FF 663/2004, atendendo ao disposto no parágrafo 1º do artigo 
37 do Decreto 48.897, de 27-08-2004 e parágrafo único do 
artigo 6º do Decreto 58.052, de 16-05-2012 e;

Considerando que, em atendimento ao decreto 29.838/1989 
combinado com o artigo 42 do Decreto 48.897/2004, a aludida 
proposta foi acolhida por esta Fundação, resolve:

Artigo 1º - Homologar a Tabela de Temporalidade de Docu-
mentos das Atividades-Fim da Fundação para a Conservação 
e a produção Florestal do Estado de São Paulo constantes do 
Anexo Único, nos termos do artigo 9º do Decreto 29.838, de 
18-04-1989.

Artigo 2º - Publique-se no Diário Oficial do Estado (Processo 
FF 663/2004).

 FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A 
PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE 
SÃO PAULO

 Portaria F.F. - 67, de 24-5-2017

Designação de Rubens Camargo Júnior junto ao 
Setor de Contabilidade

O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a 
Produção Florestal do Estado de São Paulo;

Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0234/2016.

Resolve:
Art. 1º. Designar Rubens Camargo Júnior, R.G. 14.393.625-

6, para responder pelo expediente do Setor de Contabilidade.
Art. 2º. Fica revogada a Portaria F.F. 005/2001, na parte que 

designou Eduardo Hammerle para responder pelo expediente 
do referido Setor.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22-05-2017.

 Portaria F.F. - 68, de 24-5-2017

Designação de Manuel Pinto Alves Neto junto à 
APA Cabreúva

O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a 
Produção Florestal do Estado de São Paulo,

Considerando o estabelecido no Regimento Interno da Fun-
dação Florestal, instituído pela Portaria Normativa FF 0234/2016.

Resolve:
Art. 1º. Designar Manuel Pinto Alves Neto, R.G. 33.459.934-

9, para responder pelo expediente da APA Cabreúva.
Art. 2º. Fica revogada a Portaria F.F. 046/2016, na parte que 

designou João Mauro de Azevedo Carrillo para responder pelo 
expediente da referida Unidade.

Art. 3º. A presente Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 18-05-2017.

 Despacho do Diretor Executivo, de 18-5-2017
O Diretor Executivo da Fundação para a Conservação e a 

Produção Florestal do Estado de São Paulo, considerando ser 
dever do Poder Público promover a gestão dos documentos de 
arquivo, bem como assegurar o acesso às informações neles 
contidas, de acordo com o §2º do artigo 216 da Constituição 
Federal e com o artigo 1º da Lei Federal 8.159, de 08-01-1991;

prato”, bem como para todos os contatos e comunicações 
a ele referentes.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação. (Processo SMA 3.616/2017)

 Apostila do Coordenador, de 24-5-2017
Processo: 7.207/2015 Interessado: Coordenadoria de 

Parques Urbanos. Assunto: Processo de contratação de ser-
viços terceirizados - processo para contração referente ao 
processo SMA 2.958/2015 - contratação de empresa visando 
à prestação de serviços de vigilância/segurança patrimonial 
para o Parque Estadual Villas Lobos e Cândido Portinari. 
Apostilamento do Contrato 07/2015/CPU. 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 Centurion Segurança e Vigilância Ltda foi 
convidada a negociar o reajuste contratual, cuja negociação 
encontra-se devidamente registrada em ofício, à fl. 641. A 
referida negociação resultou na aplicação do índice 5,00% 
(cinco inteiros), em substituição ao índice apurado no período 
pela variação do IPC/FIPE, ou seja, 5,44%. Assim sendo, nota-
damente 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 vigilância/segurança patrimonial para o Parque 
Estadual Villas Lobos e Cândido Portinari, conforme planilhas 
de folhas 642/644, processo 7.207/2015. Autorizo também a 
realização da despesa estimada em R$ 73.389,60, necessária 
para suprir as despesas mensais reajustadas.

 Despacho do Coordenador, de 24-5-2017
Autorizando, face aos elementos que instruem os presen-

tes autos, em especial a manifestação do Diretor do Parques 
Villa-Lobos, às fls. 14/15, o uso da área especificada nos autos 
deste processo em favor da empresa. Com vistas à realização do 
evento “Feira de Gastronomia Orgânica – da terra ao prato”, no 
período de 27 de Maio a 28-05-2017, seguindo as orientações 
do Parecer CJ/SMA 813/2014, fls. 34/38, e em conformidade com 
o disposto no artigo 1º da Resolução SMA 70, de 09-10-2015. 
(Processo SMA 3.616 /2017)

 Extrato da Autorização de Uso
Autorização de Uso Condicional e Onerosa a Título Precá-

rio/2017: 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 Wilton Silva 06631143810.

Partícipes: Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a 
empresa Wilton Silva 06631143810.

Objeto: A utilização de área de 2.500 m² de área deno-
minada “Mirante”, Áreas Livres, com exploração comercial, 
definida no mapa em anexo (Anexo “C”), no interior do Parque 
Villa-Lobos, localizado na Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 
2.001, Alto de Pinheiros, São Paulo/SP. Visando a realização do 
evento “Feira de Gastronomia Orgânica – da terra ao prato”, no 
período de 27 de Maio e 28-05-2017, incluindo tempo de mon-
tagem, evento e desmontagem, totalizando 2 dias de ocupação, 
conforme descrito abaixo:

Vigência: 27 de maio a 28-05-2017.
Valor: R$ $ 7.521,00, mediante depósito na conta corrente 

do Fundo Especial de Despesa do Gabinete da Secretaria de Esta-
do 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: 26-05-2017
(Processo SMA 3.616/2017)
(Parecer CJ/SMA 813/2014, de 26-08-2014.)

 INSTITUTO GEOLÓGICO
 Portarias da Diretora Técnica de Departamento, de 

22 e 23-5-2017
Designando:
as funcionárias, Nivea Aparecida da Silva Oliveira, RG. RG. 

25.022.070-2, (Presidente da Comissão)
Claudia Cristina dos Santos Nascimento, RG. 22.604.201-7, 

(Membro da Comissão)
Cristiane Barbosa da Silveira Monteiro, RG. 30.985.745-4, 

(Membro da Comissão)
Vanda Lima dos Santos David, RG. 12.579854-4, (Membro 

da Comissão)
como responsáveis, para participar da Comissão de licitação 

na modalidade Tomada de Preço de acordo com o artigo 22, 
inciso II, parágrafo 2° da Lei Federal 8.666/93. (Portaria 09) 
(PSMA 10.497-14)

as funcionárias, Claudia Luciana Varnier e Mara Akie Iritani, 
RG 14.164.286-5, para participar do Grupo de Trabalho para 
proceder a Análise Técnica das propostas. (Portaria IG 10).

Portaria IG - 7, de 24-5-2017

Dispõe sobre Designação de Membros da 
Comissão Editorial de Livros do Instituto Geológico

O Diretor Técnico de Departamento do Instituto Geológico, 
resolve:

Considerando que o Instituto Geológico é uma instituição 
de pesquisa reconhecida por seu mérito técnico-científico em 
Geociências;

Considerando a necessidade de organizar e tornar pública a 
grande variabilidade de trabalhos técnicos e científicos que são 
produzidos pelo Instituto Geológico e entidades correlatas na 
área de Geociências;

Considerando a necessidade de Comissão Editorial de Livros 
do Instituto Geológico, regulamentada pela Portaria IG-39 de 
03-10-2011;

Artigo 1º - Regulamentar na forma da presente Portaria os 
membros da Comissão Editorial de Livros do Instituto Geológico, 
revogando-se as disposições anteriores.

Artigo 2º - A Comissão Editorial terá como objetivo geral dar 
cumprimento à Política Editorial de Livros do Instituto Geológico, 
exercendo as seguintes atribuições:

I – analisar, selecionar, aprovar e providenciar as publica-
ções a serem editadas como Livros do Instituto Geológico;

II – fixar o cronograma das propostas aprovadas, estabele-
cendo prioridades;

III – analisar os originais das publicações e autorizar sua 
publicação digital e ou sua remessa à gráfica responsável pela 
sua impressão;

IV – redigir, modificar e divulgar o Regimento Interno e as 
Regras Editoriais da Comissão Editorial de Livros do Instituto 
Geológico.

Artigo 3º - A Comissão Editorial será composta por quatro 
servidores do Instituto Geológico indicados pelo Diretor Geral 
do Instituto Geológico:

Parágrafo 1º - A Comissão Editorial será composta pelos 
seguintes servidores:

I – Mirian Ramos Gutjahr – RG 3.978.445-9 – Editora-Chefe 
da Comissão Editorial;

II – Rosangela do Amaral – RG 24.418.792-7 – Editora-
-Assistente;

III – Márcia Vieira Silva – RG 13.546.465.1 – Editora-
-Assistente;

IV – Denise Rossini Penteado – RG @@.159.570-3 – 
Editora-Assistente.

Parágrafo 2º - O mandato dos membros da Comissão Edi-
torial que alude as alíneas I a IV do Parágrafo 1º do Artigo 3º 
desta Portaria será de dois anos, sendo passível de renovação.

Artigo 4º - Considera-se de relevância técnico-científica as 
atividades desempenhadas pelos membros nesta Portaria desig-
nados, não implicando em prejuízo de suas funções, bem como 
não serão remuneradas.

Artigo 5º - Esta Portaria entrará em vigor retroativo a 04-05-
2016. (PSMA 10.213/2010)

Solicitamos o comparecimento no prazo de 30 dias a contar 
desta publicação no Centro Técnico Regional de Taubaté, e 
esclarecemos que o pagamento da multa não eximirá o autor da 
infração da obrigação de reparar o dano ambiental, nos termos 
do artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal e do artigo 
4º da Lei Federal 6.938/81.

Na esfera administrativa não é mais possível à interposição 
de novo recurso, razão pela qual, caso não sejam adotadas 
as providências citadas acima, o débito será incluído no valor 
integral no sistema da dívida ativa, para cobrança judicial junto 
a Procuradoria Geral do Estado.

AIA - Auto de Infração Ambiental: 206403/2007
Autuado (A): Gerson Caldas dos Santos
CPF: 962819015-68
RG: 8919469
Município da Infração: Ilhabela/SP
Informamos que a Advertência referente ao Auto de 

Infração citado acima, aplicada nos termos do artigo 7º, 
parágrafo 1º, inciso I da Resolução SMA 37/2005 recepciona-
da pelo artigo 7º da Resolução SMA 32/2010, foi convertida 
em Multa Simples em função de não terem sido sanadas 
as irregularidades dentro do prazo assinalado pelo órgão 
competente.

O valor da multa é de R$ 671,28 e deverá ser pago em 
dinheiro ou cheque administrativo, em qualquer Agência Banco 
do Brasil, com vencimento para 17-07-2017. A guia de Recolhi-
mento deverá ser retirada na unidade CFA.

Ressaltamos, no entanto, que o simples recolhimento desta 
não exime o autor da infração da obrigação de reparar o dano 
ambiental causado, nos termos do artigo 225, parágrafo 3º, da 
Constituição Federal e do artigo 4º da Lei Federal 6.938/81 e 
também da responsabilidade por outras sanções relacionadas à 
infração cometida, caso existam, (verificar campo 23 do Auto de 
Infração) tais como embargo, demolição, suspensão das ativida-
des, ou outra, que permanecem vigentes.

Fica, portanto, notificado a agendar comparecimento à 
Unidade a CFA, no endereço acima indicado, no prazo máximo 
de 30 dias, a contar da data desta publicação, para a adoção 
de medidas visando à recuperação da área e/ou regularização 
da atividade.

Na esfera administrativa não é mais possível à interposição 
de novo recurso, razão pela qual, caso nenhuma das providên-
cias citadas acima sejam adotadas, o débito será incluído no 
valor integral no sistema da dívida ativa, para cobrança judicial 
junto a Procuradoria Geral do Estado, assim como o ingresso 
de ação judicial objetivando a reparação do dano ambiental 
em questão.

AIA - Auto de Infração Ambiental: 332143/2015
Autuado (A): José Benedito Mendonça
CPF: 019289838-80
RG: 12932483-SSP-SP
Município da Infração: Taubaté/SP
Em atenção à documentação protocolada em 12-04-2017, 

informa-se que, após análise, não restou comprovada a renda 
mensal inferior a dois salários mínimos.

Assim, o desconto de 30%, concedido durante a Sessão 
de Atendimento Ambiental (referente à atenuação em virtude 
da situação econômica) foi cancelado, devendo ser realizado o 
recolhimento da quantia adicional de R$ 3.750,00, com venci-
mento para o dia 11-07-2017, referente ao benefício cancelado, 
sendo que a respectiva Guia de Recolhimento deverá ser retirada 
na Unidade da CFA.

Ressalta-se que o não pagamento da quantia implicará 
na inscrição do débito da Dívida Ativa do Estado de São Paulo.

Os atendimentos técnicos (caso necessário) deverão ser 
previamente agendados por meio do telefone: (12) 3683-0730.

 CENTRO TÉCNICO REGIONAL DE 
FISCALIZAÇÃO VIII - SOROCABA
 Comunicados
Nos termos do artigo 12 do Decreto Estadual 60.342/2014, 

segue a relação de Autos de Infração Ambiental avaliados no 
Atendimento Ambiental.

Ponto de Atendimento: Ponto 5 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20161101005642-1
Datada Infração: 01-11-2016
Autuado: Marcos Ramiro Da Silva
CPF: 123.814.278-80
Data da Sessão: 03-05-2017
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração 

Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Advertência: Manter;
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Houve conciliação.
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura 

do TCRA.
Observações: O autuado concordou com os termos propos-

tos nesta ata, da qual recebeu 01 via. Desconsiderar O Conteúdo 
Da Ata Publicada No D.o. Em 12-05-2017 E 16-05-2017.

Ponto de Atendimento: Ponto 5 - Itapetininga
Auto de infração Ambiental: 20161101005642-2
Datada Infração: 01-11-2016
Autuado: Marcos Ramiro Da Silva
CPF: 123.814.278-80
Data da Sessão: 03-05-2017
A parte interessada compareceu a sessão do atendimento 

ambiental.
Decisão da avaliação do auto: Manter o Auto de Infração 

Ambiental.
Decisão sobre as sanções administrativas:
Embargo de obra ou atividade: Manter;
Multa simples: Manter;
Houve conciliação.
Valor consolidado da multa: A ser pago em 4 parcelas de 

R$: 129,20
Observações: Obtida a conciliação através da assinatura 

do TCRA.
Observações: O autuado concordou com os termos propos-

tos nesta ata, da qual recebeu 01 via. Desconsiderar O Conteúdo 
Da Ata Publicada No D.o. Em 12-05-2017 E 16-05-2017.

 COORDENADORIA DE PARQUES 
URBANOS

 Portaria CPU - 105, de 24-4-2017

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 
“Wilton Silva 06631143810.” para utilização de 
área, visando à realização do evento “Feira de 
Gastronomia Orgânica – da terra ao prato”

O Coordenador de Parques Urbanos, considerando as dis-
posições do Decreto Estadual 60.321, de 01-04-2014 e o que 
consta do processo SMA 3.616/2017;

Decide:
Artigo 1º- Fica designado Mauro Benigno, portador do 

RG 15.354.087-4 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 
do evento “Feira de Gastronomia Orgânica – da terra ao 

TABELA DE TEMPORALIDADE DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

040.01 GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  (SUBFUNÇÃO)

Unidade
produtora

Unidade com
atribuições de

arquivo
Eliminação Guarda

permanente

040.01.01.001

Expediente de elaboração de estudos
para criação, ampliação ou
recategorização de unidade de
conservação

vigência 5

Lei Federal n. 9.985/2000, arts. 22 e 22-A (SNUC); Decreto Federal n.
4.340/2002, arts. 2º e 4º (SNUC); Decreto Estadual n. 54.079/2009, art.5º,
item II (SIEFLOR); Decreto Estadual n. 60.302/2014, art. 2º, XVIII e arts. 9º,
11, 12 e 13 (SIGAP); Decreto Federal n. 20.910/1932. A vigência esgota-se
com o ato normativo de criação, ampliação, recategorização ou com sua
negativa.  O documento é importante para a preservação da memória
institucional.

040.01.01.002
Processo de Reconhecimento de
Reserva Particular do Patrimônio
Natural - RPPN

vigência 5

Lei Federal n. 9.985/2000, arts. 14, VII e 21; Decreto Estadual n.
51.150/2006, arts. 1º e 7º; Regimento Interno de 01/02/2016, art. 23, XXI e
XXII; A vigência esgota-se com a assinatura do Termo de Compromisso
pelo proprietário da área, ou com a negativa de Reconhecimento da
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN. O documento é
importante para a preservação da memória institucional.

040.01.02.001

Dossiê de atrativos das áreas de
unidade de conservação de proteção
integral e uso sustentável de domínio
público

vigência

Lei Federal n. 9.985/2000, art. 4º, XII; Decreto Estadual n. 60.302/2014, art.
40, I; Regimento Interno de 01/02/2016, arts. 19, 21 e 22, I. A vigência
esgota-se com a extinção da Unidade de Conservação. O documento é
importante para a preservação da memória institucional.

040.01.02.002

Processo de acompanhamento da
execução de Termo de Compromisso
de Compensação Ambiental – TCCA
estabelecido sem interveniência do
Fundo Especial de Despesa

Até a
aprovação
das contas

12

Decreto-Lei Federal n. 2.848/1940 (Código Penal), art.109, III; Lei Federal n.
9.985/2000, art. 36, §§ 2º e 3º; Decreto Federal n. 4.340/2002, art. 33;
Resolução CONAMA 371/2006, art. 8º. A vigência esgota-se com a
comunicação, ao órgão licenciador, do cumprimento do Termo de
Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA estabelecido na licença
ambiental. Quando o Termo de Compromisso de Compensação Ambiental
– TCCA derivar de Convênio com o Fundo Especial de Despesa para
Preservação da Biodiversidade e dos Recursos Naturais – FPBRN o
Processo deve ser classificado como 001.01.03.001 Convênio, termo de
cooperação, acordo, protocolo de intenções, termo de parceria – TTD-Meio.

040.01.02.003
Processo de acompanhamento de
beneficiário permissionário em unidade
de conservação de uso sustentável

vigência

Decreto Estadual n. 60.302/2014, art. 2º. A vigência esgota-se com
desocupação total da área por todos os membros da família com evidência
de tradicionalidade. O documento é importante para a preservação da
memória institucional.

040.01.02.004
Processo de aprovação de Plano de
Manejo de Reserva Particular do
Patrimônio Natural - RPPN

vigência 2

Lei Federal n. 9.985/2000, art. 27; Decreto Federal n. 4.340/2002, arts. 12, I
e 14; Decreto Estadual n. 51.150/2006, art. 8º, §§ 1º e 2º e art. 11, §§ 1º e
2º. A vigência esgota-se com a aprovação do Plano de Manejo. O
documento é importante para a preservação da memória institucional.

OBSERVAÇÕES

040 GESTÃO E PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUNÇÃO)

ATIVIDADES DOCUMENTOS

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

040.01.02 Gerenciamento da
unidade de conservação

040.01.01 Expansão de áreas
protegidas

040.01.02.005

Processo de autorização de 
cumprimento e acompanhamento de 
Termo de Compromisso de 
Recuperação Ambiental – TCRA em 
unidade de conservação de proteção 
integral

vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º; Resolução SMA 32/2014, art. 5°, 
VII; Decreto Estadual n. 60.342/2014, art. 27, parágrafo único; Lei Federal n. 
9.605/1998, art. 72, § 4º; Decreto Federal n. 6.514/2008, art.139. A vigência 
esgota-se com o cumprimento do Termo de Compromisso de Recuperação 
Ambiental - TCRA. Em caso de não cumprimento da obrigação os autos 
serão encaminhados à Procuradoria Geral do Estado.

040.01.02.006
Processo de elaboração de Plano de 
Manejo de unidade de conservação

vigência 5

Lei Federal n. 9.985/2000, arts. 27 e 28 (SNUC); Decreto Federal n. 
4.340/2002, art. 12 (SNUC); Decreto Estadual n. 60.302/2014, arts. 14, 15, 
16 e 17 (SIGAP); Resolução CONAMA 347/2004, art. 2º, V; Resolução SMA 
32/2013, art. 1º, I; Resolução SMA 121/2013. A vigência esgota-se com a 
elaboração de novo Plano de Manejo. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

040.01.02.007

Processo de identificação e 
acompanhamento de integrante de 
populações tradicionais em unidade de 
conservação de proteção integral

vigência 2

Lei Federal n. 9.985/2000,  art. 42, §§ 1º, 2º e 3º; Decreto Federal n. 
4.340/2002, arts. 35-39, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Decreto Estadual n. 60.302/2014, 
art. 44. A vigência esgota-se com o reassentamento do integrante da 
população tradicional em área fora da unidade de conservação de proteção 
integral e liquidação de eventual passivo ambiental na área ocupada.

040.01.03.001
Dossiê de atividades de educação 
ambiental

vigência 5

Lei Estadual n. 12.780/2007, arts. 4º e 5º; Decreto Estadual n. 57.933/2012, 
art. 2º, I, j,1; Portaria Normativa FF 240/2016, art. 2º. A vigência esgota-se 
com o encerramento da atividade. O documento é importante para a 
preservação da memória institucional.

040.01.03.002
Roteiro pedagógico de educação 
ambiental da unidade de conservação

vigência

Lei Estadual n. 12.780/2007, arts. 4º e 5º; Decreto Estadual n. 57.933/2012, 
art. 2º, I, j,1; Portaria Normativa FF 240/2016, art. 2º. A vigência esgota-se 
com a produção de novo roteiro ou com sua atualização. O documento é 
importante para a preservação da memória institucional.

040.01.03 Realização de 
ações de Educação Ambiental

Unidade
produtora

Unidade com
atribuições de

arquivo
Eliminação Guarda

permanente

040.02.01 Autorização para
licenciamento ambiental 040.02.01.001

Processo de autorização para
licenciamento ambiental em unidade
de conservação

vigência 3

Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 206, § 3º; Lei Federal n.
9.985/2000, art. 36, § 3°; Resolução CONAMA 428/2010. A vigência esgota-
se com o cumprimento de todas as condicionantes da autorização, ou com
a negativa da autorização.

040.02.02.001 Expediente de análise de solicitação
de compensação de Reserva Legal vigência 5

Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal n. 12.651/2012 (Código
Florestal), art. 66, III, § 5º, III e § 8º. A vigência esgota-se com a doação da
área ou com a manifestação negativa da viabilidade da solicitação de
compensação.

040.02.02.002
Expediente de identificação da
situação fundiária da unidade de
conservação

vigência 5

Lei Estadual n. 5.208/1986, art. 3º, I e II; Decreto 51.453/2006, alterado pelo
Decreto Estadual n. 54.079/2009, art. 5º, I. A vigência esgota-se com a
unificação da matrícula do imóvel.

040.02.02.003 Expediente de localização de imóvel
em relação à unidade de conservação vigência 1

Regimento Interno de 01/02/2016, art. 1º, I e II. A vigência esgota-se com a
comprovação do recebimento da informação pelo requerente. Constatando-
se que o imóvel se localiza no interior de unidade de conservação de
proteção integral ou em unidade de conservação de uso sustentável,
quando em terras devolutas ou próprios estaduais, este expediente deve ser
autuado como Processo de acompanhamento de ocupante irregular.

040.02.03.001 Expediente de acompanhamento de
ocorrências ambientais vigência 3

Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 206, § 3º; Lei Federal n.
9.985/2000, art. 6º, III; Decreto Estadual n. 60.302/2014, art. 29. A vigência
esgota-se com o envio do expediente à autoridade competente ou, não
configurada infração, quando registrado no Sistema de Monitoramento
Ambiental – SIM ou SIM-MAR/SIGAM. Havendo estabelecimento de um
Termo de Ajustamento de Conduta, definido pela Fundação Florestal, este
expediente deve ser autuado como Processo de Acompanhamento de
Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.

040.02.03.002 Expediente de acompanhamento de
ocupante irregular vigência 10

Lei Federal n. 10.406/2002 (Código Civil), art. 205; Lei Federal n.
9.985/2000, art. 2º, VI, art. 9º, §1º, art. 10, §1º e art. 11, §§1º e 4º. A
vigência esgota-se com retirada do ocupante ou com a efetiva  imissão na
posse a favor da Fazenda Pública.

040.02.03.003
Processo de acompanhamento de
Termo de Ajustamento de Conduta –
TAC

Até a
aprovação
das contas

12

Lei Federal n. 7.347/1985, art. 5º, § 6°; Decreto-Lei n. 2.848/1940, art. 109,
III (Código Penal); O Processo será autuado quando o Expediente de
acompanhamento de ocorrências ambientais gerar um TAC. Não sendo
pecuniária a obrigação, a vigência do Processo esgota-se com o termo de
quitação da obrigação.

PRAZOS DE GUARDA DESTINAÇÃO

OBSERVAÇÕES

040.02 PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SUBFUNÇÃO)

040.02.02 Apoio à
regularização fundiária de
unidade de conservação

040.02.03 Fiscalização de
unidades de conservação

ATIVIDADES DOCUMENTOS
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da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 216/2017)

a partir de 03-03-2017, as credenciais de estagiários 
outorgadas aos estudantes de Direito ANGÉLICA DOS SAN-
TOS SODRÉ, RG. 26.815.551-3, ALESSANDRO SILVA DE JESUS, 
RG. 32.223.184-X, ROBSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS, RG. 
48.013.958-1, MARLUCE BATISTA MATOS, RG. 453.365.664-
3, EDILAINE ALVES RODRIGUES, RG. 34.696.939-6, GABRIELA 
MEDEIROS DE SENA, RG. 38.785.341-8, FELIPE DE LARA 
PEDRO, RG. 26.163.221-8, BEATRIZ CAROLINE DOS SANTOS 
BUSCARATI, RG. 49.168.994-9, LUAN DE ANDRADE SAN-
TOS, RG. 34.789.948-1, RAIANE RODRIGUES DA SILVA, RG. 
49.148.988-2, ADRIANA SILVA MENDES, RG. 24.355.543-X, 
MARIANA STOLFO DE SOUZA, RG. 42.558.255-3 e NAATAN 
GASA PASCHOALINI LAGOA, RG. 47.755.620-6, para exer-
cerem na Procuradoria Judicial, atividades compatíveis com 
seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, 
de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento no 
artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 217/2017)

a partir de 16-05-2017, a credencial de estagiário outorga-
da ao estudante de Direito MAICON FRANCISCO DA SILVA, RG. 
39.110.149-3 para exercer na Procuradoria Fiscal, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 218/2017)

a partir de 04-05-2017, a credencial de estagiário outorga-
da ao estudante de Direito PEDRO FELIPE VARELAS DA PONTE, 
RG. 53.424.299-6 para exercer na Procuradoria Fiscal, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 219/2017)

a partir de 22-05-2017, a credencial de estagiário outor-
gada ao estudante de Direito NIELDO VIEIRA RAMALHO, RG. 
15.506.161 para exercer na Procuradoria Fiscal, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 220/2017)

a partir de 02-05-2017, a credencial de estagiária outorgada 
à estudante de Direito ANDREA DEL PICOLO, RG. 49.500.415-7 
para exercer na Procuradoria Judicial, atividades compatíveis 
com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, 
de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a 
Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento no artigo 
12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. CG-CE 
221/2017)

a partir de 05-04-2017, a credencial de estagiário outorga-
da ao estudante de Direito IVANEUDO PEREIRA DE SOUZA, RG. 
39.489.233-1 para exercer na Procuradoria Judicial, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 222/2017)

a partir de 04-05-2017, a credencial de estagiária outorgada 
à estudante de Direito JULIANA PEREIRA NOGUEIRA LIMA, RG. 
40.223.577-0 para exercer na Procuradoria Judicial, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 
da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da 
Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso V, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 223/2017)

Parecer Fundiário INTEGRA Expediente de localização de imóvel em relação à unidade de conservação 040.02.02.003
Parecer técnico ambiental USE Parecer técnico (TTD-Meio) 001.01.05.003
Permissão de uso de imóvel USE Processo de permissão de uso de imóvel (TTD-Meio) 004.04.07.005
Permissionário em unidade de conservação de uso sustentável, Processo de acompanhamento de beneficiário 040.01.02.003
Plano de contigenciamento de risco USE Plano, programa, projeto (TTD-Meio) 001.02.01.001
Plano de Manejo de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Processo de aprovação de 040.01.02.004
Plano de manejo de unidade de conservação, Processo de elaboração de 040.01.02.006
Plano de utilização USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução, normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Plano emergencial de uso público USE Plano, programa, projeto (TTD-Meio) 001.02.01.001
Plano emergencial USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução, normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Populações tradicionais em unidade de conservação de proteção integral, Processo de identificação e acompanhamento de integrante de 040.01.02.007
Populações tradicionais, Normatização do uso de unidade de conservação e permissão para USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução 
normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Processo de acompanhamento da execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA estabelecido sem interveniência do Fundo Especial de Despesa 040.01.02.002
Processo de acompanhamento de beneficiário permissionário em unidade de conservação de uso sustentável 040.01.02.003
Processo de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 040.02.03.003
Processo de aprovação de Plano de Manejo de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 040.01.02.004
Processo de autorização de cumprimento e acompanhamento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA em unidade de conservação de proteção integral 040.01.02.005
Processo de autorização para licenciamento ambiental em unidade de conservação 040.02.01.001
Processo de elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação 040.01.02.006
Processo de estabelecimento de normas e padrões para recuperação ambiental em uso sustentável de recursos naturais USE Processo de elaboração de ato 
normativo (TTD-Meio) 001.01.01.002
Processo de identificação e acompanhamento de integrante de populações tradicionais em unidade de conservação de proteção integral 040.01.02.007
Processo de Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN 040.01.01.002
Processo venda de madeira USE Processo de venda de produtos (TTD-Meio) 005.02.09.006
Processo venda de resina USE Processo de venda de produtos (TTD-Meio) 005.02.09.006
Programas de Gestão do Plano de Manejo INTEGRA Processo de elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação 040.01.02.006
Projeto técnico ambiental USE Plano, programa, projeto (TTD-Meio) 001.02.01.001
PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 040.02
PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, GESTÃO E 040.

R
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 040.01.03
Recategorização de unidade de conservação, Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou 040.01.01.001
Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Processo de 040.01.01.002
Recuperação ambiental em uso sustentável de recursos naturais, Processo de estabelecimento de normas e padrões para USE Processo de elaboração de ato 
normativo (TTD-Meio) 001.01.01.002
Reenquadramento de unidade de conservação USE Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação 040.01.01.001
Regulamentação de unidade de conservação USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, APOIO À 040.02.02
Regularização fundiária USE Expediente de identificação da situação fundiária da unidade de conservação 040.02.02.002
Relatório de monitoramento de impacto ambiental USE Relatório de atividades (TTD-Meio) 001.02.02.009
Requerimento de localização de área INTEGRA Expediente de localização de imóvel em relação à unidade de conservação 040.02.02.003
Requerimento de Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN INTEGRA Processo de Reconhecimento de Reserva Particular do 
Patrimônio Natural - RPPN 040.01.01.002
Requisição judicial, Atendimento à USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002
Reserva legal, Expediente de análise de solicitação de compensação de 040.02.02.001
Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Processo de Reconhecimento de 040.01.01.002
Rol de permissionários INTEGRA Processo de acompanhamento de beneficiário permissionário em unidade de conservação de uso sustentável 040.01.02.003
Roteiro pedagógico de educação ambiental da unidade de conservação 040.01.03.002
RPPN, Processo de aprovação de Plano de Manejo de Reserva Particular do Patrimônio Natural - 040.01.02.004
RPPN, Processo de Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural - 040.01.01.002

S
Situação fundiária da unidade de conservação, Expediente de identificação da 040.02.02.002

T
TAC, Processo de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta - 040.02.03.003
TCCA estabelecido sem interveniência do Fundo Especial de Despesa, Processo de acompanhamento da execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental - 040.01.02.002
TCRA em unidade de conservação de proteção integral, Processo de autorização de cumprimento e acompanhamento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental - 040.01.02.005
Termo de Ajustamento de Conduta INTEGRA Processo de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 040.02.03.003

V
Venda de madeira, Processo USE Processo de venda de produtos (TTD-Meio) 005.02.09.006
Venda de resina, Processo USE Processo de venda de produtos (TTD-Meio) 005.02.09.006

Z
Zoneamento do Plano de Manejo INTEGRA Processo de elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação 040.01.02.006

PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS ATIVIDADES-FIM DA FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO 
FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES
040 GESTÃO E PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUNÇÃO)
Esta função compreende a execução de ações para a conservação, proteção, manejo e ampliação das áreas protegidas.
040.01 GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende a promoção e a execução de ações voltadas à obtenção da eficácia requerida para o alcance dos 

objetivos que nortearam a existência das unidades de conservação e a manutenção da produtividade dos ecossistemas por ela 
abrangidos.

040.02 PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
Esta subfunção compreende a promoção e a execução de ações voltadas à manutenção dos ecossistemas livres de degradações 

causadas por interferência humana.
Função: 040 GESTÃO E PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO (FUNÇÃO)
Subfunção: 040.01 GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
Atividade: 040.01.01 Expansão de áreas protegidas
Documentos: 040.01.01.001 Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação
 040.01.01.002 Processo de Reconhecimento de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
Atividade: 040.01.02 Gerenciamento da unidade de conservação
Documentos: 040.01.02.001 Dossiê de atrativos das áreas de unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável de domínio público
 040.01.02.002 Processo de acompanhamento da execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA estabelecido sem interveniência do 
  Fundo Especial de Despesa
 040.01.02.003 Processo de acompanhamento de beneficiário permissionário em unidade de conservação de uso sustentável
 040.01.02.004 Processo de aprovação de Plano de Manejo de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN
 040.01.02.005 Processo de autorização de cumprimento e acompanhamento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA em unidade de 
  conservação de proteção integral
 040.01.02.006 Processo de elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação
 040.01.02.007 Processo de identificação e acompanhamento de integrante de populações tradicionais em unidade de conservação de proteção integral
Atividade: 040.01.03 Realização de ações de Educação Ambiental
 040.01.03.001 Dossiê de atividades de educação ambiental
 040.01.03.002 Roteiro pedagógico de educação ambiental da unidade de conservação
Subfunção: 040.02 PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO (SUBFUNÇÃO)
Atividade: 040.02.01 Autorização para licenciamento ambiental
Documentos: 040.02.01.001 Processo de autorização para licenciamento ambiental em unidade de conservação
Atividade: 040.02.02 Apoio à regularização fundiária de unidade de conservação
Documentos: 040.02.02.001 Expediente de análise de solicitação de compensação de Reserva Legal
 040.02.02.002 Expediente de identificação da situação fundiária da unidade de conservação
 040.02.02.003 Expediente de localização de imóvel em relação à unidade de conservação
Atividade: 040.02.03 Fiscalização de unidades de conservação
Documentos: 040.02.03.001 Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais
 040.02.03.002 Expediente de acompanhamento de ocupante irregular
 040.02.03.003 Processo de acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC

ÍNDICE
FUNDAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO E A PRODUÇÃO FLORESTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - FUNDAÇÃO FLORESTAL

 Código de Classificação
A

Ação civil pública, Acompanhamento de USE Expediente de acompanhamento de ação judicial (TTD-Meio) 001.01.04.001
ACIA, Auto de Constatação de Infração Ambiental – INTEGRA Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais 040.02.03.001
Acompanhamento de ação civil pública USE Expediente de acompanhamento de ação judicial (TTD-Meio) 001.01.04.001
Acompanhamento de ocorrências ambientais, Expediente de 040.02.03.001
Acompanhamento de ocupante irregular, Expediente de 040.02.03.002
Acompanhamento de Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, Processo de 040.02.03.003
Ampliação ou recategorização de unidade de conservação, Expediente de elaboração de estudos para criação, 040.01.01.001
Análise antropológica INTEGRA Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais 040.02.03.001
APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 040.02.02
Aprovação de Plano de Manejo de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN, Processo de 040.01.02.004
ÁREAS PROTEGIDAS, EXPANSÃO DE 040.01.01
Atendimento a ordens judiciais USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002
Atendimento à requisição judicial USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002
Atendimento a requisições em questões ambientais USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002
Atividades de educação ambiental, Dossiê de 040.01.03.001
Atrativos das áreas de unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável de domínio público, Dossiê de 040.01.02.001
Auto de Constatação de Infração Ambiental – ACIA INTEGRA Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais 040.02.03.001
Autorização de cumprimento e acompanhamento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA em unidade de conservação de proteção integral, Processo de 040.01.02.005
Autorização de uso de imóvel USE Processo de autorização de uso de imóvel (TTD-Meio) 004.04.07.001
AUTORIZAÇÃO PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 040.02.01
Autorização para licenciamento ambiental em unidade de conservação, Processo de 040.02.01.001
Autorização para licenciamento INTEGRA Processo de autorização para licenciamento ambiental em unidade de conservação 040.02.01.001

B
Beneficiário permissionário em unidade de conservação de uso sustentável, Processo de acompanhamento de 040.01.02.003

C
Cadastro de ocupantes INTEGRA Expediente de acompanhamento de ocupante irregular 040.02.03.002
Cadastro de ocupantes INTEGRA Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação 040.01.01.001
Cessão de uso de imóvel USE Processo de cessão de uso de imóvel (TTD-Meio) 004.04.07.002
Compensação ambiental USE Expediente de análise de solicitação de compensação de reserva legal 040.02.02.001
Compensação de reserva legal, Expediente de análise de solicitação de 040.02.02.001
Concessão de uso de imóvel USE Processo de concessão de uso de imóvel (TTD-Meio) 004.04.07.003
Conselho consultivo de Unidade de Conservação USE Processo de constituição de comissão, conselho ou grupo de trabalho (TTD-Meio) 001.02.02.003
Conselho deliberativo de Unidade de Conservação USE Processo de constituição de comissão, conselho ou grupo de trabalho (TTD-Meio) 001.02.02.003
Criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação, Expediente de elaboração de estudos para 040.01.01.001
Cumprimento e acompanhamento de Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental – TCRA em unidade de conservação de proteção integral, Processo de autorização de 040.01.02.005

D
Diagnóstico ambiental INTEGRA Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação 040.01.01.001
Diagnóstico do Plano de Manejo INTEGRA Processo de elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação 040.01.02.006
Dossiê de atividades de educação ambiental 040.01.03.001
Dossiê de atrativos das áreas de unidade de conservação de proteção integral e uso sustentável de domínio público 040.01.02.001

E
Educação ambiental da unidade de conservação, Roteiro pedagógico de 040.01.03.002
Educação Ambiental, Dossiê de atividades de 040.01.03.001
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE 040.01.03
Elaboração de Plano de Manejo de unidade de conservação, Processo de 040.01.02.006
Estudos de viabilidade para criação de unidade de conservação INTEGRA Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de 
conservação 040.01.01.001
Execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA estabelecido sem interveniência do Fundo Especial de Despesa, Processo de acompanhamento da 040.01.02.002
EXPANSÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 040.01.01
Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais 040.02.03.001
Expediente de acompanhamento de ocupante irregular 040.02.03.002
Expediente de análise de solicitação de compensação de reserva legal 040.02.02.001
Expediente de elaboração de estudos para criação, ampliação ou recategorização de unidade de conservação 040.01.01.001
Expediente de identificação da situação fundiária da unidade de conservação 040.02.02.002
Expediente de localização de imóvel em relação à unidade de conservação 040.02.02.003

F
FISCALIZAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 040.02.03
Fundo Especial de Despesa, Processo de acompanhamento da execução de Termo de Compromisso de Compensação Ambiental – TCCA estabelecido sem interveniência do 040.01.02.002

G
GERENCIAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 040.01.02
GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 040.01
GESTÃO E PROTEÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO 040.

I
Identificação da situação fundiária da unidade de conservação, Expediente de 040.02.02.002
Identificação e acompanhamento de integrante de populações tradicionais em unidade de conservação de proteção integral, Processo de 040.01.02.007
Indicadores ambientais USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Indicadores de impacto USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001

L
Laudo de identificação fundiária INTEGRA Processo de identificação e acompanhamento de integrante de populações tradicionais em unidade de conservação de 
proteção integral 040.01.02.007
Laudo de identificação fundiária INTEGRA Processo de acompanhamento de beneficiário permissionário em unidade de conservação de uso sustentável 040.01.02.003
Laudo de identificação fundiária INTEGRA Expediente de acompanhamento de ocorrências ambientais 040.02.03.001
Laudo de identificação fundiária INTEGRA Expediente de identificação da situação fundiária da unidade de conservação 040.02.02.002
Licenciamento ambiental em unidade de conservação, Processo de autorização para 040.02.01.001
LICENCIAMENTO AMBIENTAL, AUTORIZAÇÃO PARA 040.02.01
Localização de imóvel em relação à unidade de conservação, Expediente de 040.02.02.003

M
Manifestação em licenciamento ambiental INTEGRA Processo de autorização para licenciamento ambiental em unidade de conservação 040.02.01.001
Matriz de risco USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Monitoramento de impacto ambiental, Relatório de USE Relatório de atividades (TTD-Meio) 001.02.02.009

N
Normatização de unidade de conservação USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001
Normatização do uso de unidade de conservação e permissão para populações tradicionais USE Decreto, estatuto, código, regulamento, regimento, instrução 
normativa, norma, resolução, deliberação, portaria (TTD-Meio) 001.01.01.001

O
Ocorrências ambientais, Expediente de acompanhamento de 040.02.03.001
Ocupante irregular, Expediente de acompanhamento de 040.02.03.002
Ordens judiciais, Atendimento a USE Expediente de atendimento de requisições, ordens judiciais ou administrativas (TTD-Meio) 001.01.04.002

P

 Despacho do Diretor Executivo, de 24-5-2017
Dispensa de Licitação Inc.II Art. 24
Processo FF 74/17
Interessado: Parque Estadual do Juquery
Parecer AJ Nº: 074/2017
Assunto: Revisão e Manutenção em Veiculo Operacional
Atento ao que dos autos consta e de acordo com a Lei 

Federal de Licitações 8.666/93 e suas alterações, homologo e 
autorizo a dispensa de licitação DL 25/17, bem como autorizo a 
despesa e emissão de empenho no valor total de R$ 3.398,00, 
a favor da empresa Clemerson Schiave Dorattioti ME - CNPJ. 
12.404.459/0001-30, referente à contratação de serviço para 
revisão e manutenção de veículo operacional.

 Procuradoria Geral do 
Estado
 CENTRO DE ESTÁGIOS

 Portarias da Procuradora do Estado Chefe de Gabi-
nete, Coordenadora do Centro de Estágios, de 24-5-2017

Cancelando:
a partir de 02-05-2017, a credencial de estagiário 

outorgada ao estudante de Direito WILSON FERNANDES 
PEREIRA, RG. 23.724.334-9 para exercer na Procuradoria 
Regional da Grande São Paulo, atividades compatíveis com 
seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, 
de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento no 
artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 212/2017)

a partir de 15-05-2017, a credencial de estagiária 
outorgada à estudante de Direito CRISTINA RODRIGUES 
FARIAS, RG. 1.939.618 para exercer na Procuradoria do 
Estado de São Paulo em Brasília, atividades compatíveis 
com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 
8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advo-
cacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento 
no artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. 
(Port. CG-CE 213/2017)

a partir de 15-05-2017, a credencial de estagiário outor-
gada ao estudante de Direito LEIBNIZ FÉLIX SANTOS, RG. 
44.958.444-6 para exercer na Procuradoria Regional de Santos, 
atividades compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, 
nos termos da Lei 8.906, de 04-07-1994, que dispõe sobre o 
Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, com 
fundamento no artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-
2010. (Port. CG-CE 214/2017)

a partir de 16-05-2017, as credenciais de estagiá-
rios outorgadas aos estudantes de Direito LUIZ HENRIQUE 
RIBEIRO ARTACHO JUNIOR, RG. 50.282.100-0 e JOSIANE 
DE DEUS HONORATO, RG. 49.904.444-7 para exercer na 
Procuradoria Regional de Santos, atividades compatíveis com 
seus conhecimentos acadêmicos, nos termos da Lei 8.906, 
de 04-07-1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia 
e a Ordem dos Advogados do Brasil, com fundamento no 
artigo 12, inciso II, do Decreto 56.013, de 15-07-2010. (Port. 
CG-CE 215/2017)

a partir de 10-05-2017, as credenciais de estagiários 
outorgadas aos estudantes de Direito GABRIEL OTONIEL DE OLI-
VEIRA, RG. 38.050.203-3, BRUNO DANIEL SELES PAULINO, RG. 
36.947260-3, SILAS JACOB DE BAROS LIMA, RG. 38.773.982-8, 
RAQUEL DA SILVA SOUZA, RG. 26.361.064-0, MARIANA SANTOS 
BERNARDO DE CASTRO, RG. 38.008.785-6, para exercerem 
na Procuradoria Regional da Grande São Paulo, atividades 
compatíveis com seus conhecimentos acadêmicos, nos termos 




