
Define os procedimentos para o atendimento dos artigos 3º e 7º da Resolução SMA 42 de 26/09/2007

alterados pela Resolução SMA 71 de 29/09/2008

A Coordenadora resolve:

Artigo 1º - Para fins de cumprimento da Resolução SMA 42 de 26/09/2007 alterada pela Resolução

SMA 71 de 29/09/2008, ficam definidos os seguintes documentos:

I - COMUNICAÇÃO DE ÁREAS CILIARES: Cadastro previsto no Artigo 3º da Resolução SMA 42

de 26/09/2007 alterada pela Resolução SMA 71 de 29/09/2008, destinado a informar que as áreas

ciliares das propriedades ou posses rurais encontram-se delimitadas e protegidas de modo a permitir a

regeneração natural.

II - RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR: Cadastro previsto no Artigo 7º da Resolução SMA 42 de

26/09/07 destinado a informar sobre a realização voluntária do plantio de espécies nativas com o

objetivo de promover a recuperação das áreas ciliares, para a qual não se exige autorização conforme

disposto no Artigo 4º da Resolução SMA 42 de 26/09/2007.

Parágrafo único - Todos os cadastros acima devem atender ao disposto nesta Portaria,

independentemente do prazo definido para cada situação.

Artigo 2º - O encaminhamento do cadastro de COMUNICAÇÕES DE ÁREAS CILIARES previstas

no Artigo 3º da Resolução SMA 42 de 26/09/2007 alterada pela Resolução SMA 71 de 29/09/2008

deverá ser feito das seguintes maneiras:

I - Meio eletrônico, via Portal Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, a ser acessado a partir do

endereço http://www.ambiente.sp.gov.br/mataciliar/.

II - Envio de formulário impresso conforme modelo constante do Anexo 1, no caso de pessoas físicas,

sendo admitida até três cadastros por proprietário.

Parágrafo 1° - Para cadastro por meio eletrônico, o arquivo de mapa deve ser elaborado segundo os

parâmetros especificados no Anexo 2.

Parágrafo 2º - Para cadastro enviado por formulário impresso o mapa deve conter os limite da

propriedade e da rede hidrográfica, devera ser impresso em escala igual ou maior que 1:10.000, possuir

coordenadas nos quatro extremidades da folha e informações sobre a projeção.

Parágrafo 3º - No caso de encaminhamento via correio de formulário e mapa impressos em papel,

deverá ser feito no seguinte endereço: CBRN SMA, Av. Prof. Frederico Hermann Jr,

345 São Paulo CEP: 05459-900.

Artigo 3º - Os cadastros de RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR de que trata o Artigo 7º da

Resolução SMA 42/07 deverão ser feito das seguintes maneiras:

I - Meio eletrônico via Portal Projeto de Recuperação de Matas Ciliares, a ser acessado a partir do

endereço http://www.ambiente.sp.gov.br/mataciliar/

II - Envio de formulário impresso conforme modelo constante do Anexo 3, no caso de pessoas físicas,

sendo admitido o envio nesta forma de até três cadastros por proprietário.

Parágrafo único - Os cadastros de RECUPERAÇÃO DE MATA CILIAR deverão ser efetuados com

antecedência mínima de 15 dias em relação ao início das intervenções nas áreas, devendo ter seu prazo

de implantação entre seis meses e até cinco anos a partir da data de comunicação, podendo ser



pela inscrição das áreas ciliares no Banco de Áreas Disponíveis para a Recuperação Florestal,

instituído pela Resolução SMA 30 de 11/06/2007 ou pela RECUPERAÇÃO DE ÁREAS CILIARES,

desde que o cadastro atenda a todas as exigências do cadastro de COMUNICAÇÃO DE ÁREAS

CILIARES.

Artigo 5º - A supressão de espécies arbóreas exóticas, de reflorestamento comerciais ou não, em Áreas

de Preservação Permanente, mesmo que caracterizadas como espécies problemas, depende de

autorização específica do DEPRN.

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revoga-se a Portaria CPRN-2 de

29/1/2008.
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