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o gráfico, porque em algum momento, quando nós discutimos 
aqui que a deliberação do Plano de Bairro e mesmo em um 
posicionamento que nós tivemos, no Tribunal de Contas tem 
uma idéia de dissociação, entre urbanístico e ambiental. Então 
eu acho muito importante, até mesmo considerando a política 
municipal das mudanças climáticas e tal, que a gente considere 
mais amplamente essa questão ambiental, e como ela pode 
estar articulada a um projeto urbanístico da convivência e fun-
cional e tal. Então eu acho muito importante até para justificar 
nessa questão mesmo, eu estive conversando com Assessoria 
Jurídica por aí tudo, quer dizer nesse sentido de enfatizar muito 
como de fato ocorre o partido ambiental para justificar sem ne-
nhuma dúvida, um projeto apoiado aqui pelo Fundo Municipal 
do Meio Ambiente, então isso é uma preocupação e ao mesmo 
é uma evidência que eu vejo no que foi apresentado, porque 
as vezes você separa muito as coisas, no termo de ambiente 
construído, ou de uma cidade já implantada não tem como você 
se dissociar. Desafio é poder dar uma qualidade ambiental, um 
ambiente já construído, aquela história da gente trocar o pneu 
com o carro andando.
Professor Candido Malta: Deixa eu só reforçar essa sua preocu-
pação, no outro trabalho feito que eu coordenei para o Governo 
do Estado, que tem a ver com a articulação da lei do zonea-
mento e sistema de transporte, nós desenvolvemos foi uma 
série de indicadores de poluição para vários cenários de estru-
turação da cidade. Então nas várias escalas, é preciso fazer essa 
articulação, então esses indicadores são muito úteis, inclusive o 
secretario me pediu até que eu pudesse fornecer uma cópia do 
trabalho, está disponível na Secretaria Estadual de Transportes, 
que o Pitu 2025, traduzido para a lei de zoneamento de São 
Paulo, entrosando uma coisa na outra, coisa que nunca tinha 
sido feito, e que agora se faz. Então são as várias escalas em 
que isso pode ser feito.
Cons. Miriam Barcellos:  Eu queria comentar uma coisa, a 
meu ver quando fala ambiental aí nesse caso, não é só o verde 
que agora está na moda, é o ambiente social, é a sociabilidade 
de um grupo, achei que o professor foi muito feliz em deno-
minar aqueles núcleos de vila e a vila ela traz essa idéia, por 
ser uma denominação muito antiga do começo da cidade, ela 
traz essa idéia do núcleo social, como é que o núcleo social se 
formou, antigamente a ocupação portuguesa, a clássica é um 
lugar um pouco mais alto na topografia e a implantação de 
uma igreja, então as cidades brasileiras na maioria se formaram 
entorno de uma igreja, que é uma, onde se congregava na rea-
lidade todos aqueles.
Coordenadora Helena Magozo:  É como o cemitério, as an-
tigas, junto da igreja, aquela coisa da proximidade do céu.
Cons. Miriam Barcellos:  Tinha os cemitérios do clérigo, que 
ficava ali, mas das ordens de irmãos, e que congregava todas 
as aspirações espirituais e sociais de um grupo social. Eu acho 
que foi muito feliz também essa denominação de vila, professor.
Professor Candido Malta:  Mas eu tirei elas da denominação 
popular, não foi eu que inventei, eu só me estou usando a deno-
minação popular.
Cons. Miriam Barcellos:  Porque ela, eu digo vila, porque ela 
vem do primeiro núcleo social, na apropriação de um território.
Professor Candido Malta:  Parque Linear, aí, assim mesmo 
Parque Linear teve 6% não, brancos 8%, mas a favor 86%.
Coordenadora Helena Magozo:  É porque ainda nas audi-
ências nós detectamos assim ainda uma preocupação muito 
grande com a implantação do Parque Linear que isso é de-
terminado do ponto de vista de desalojamento das pessoas, 
esse conflito, está colocado, nós tivemos dois fóruns agora na 
Zona Leste, na Zona Sul, que pelas pessoas que tinham que 
ser desalojadas elas contestaram fortemente o Parque Linear 
como se fosse uma preferência para o verde, uma pessoa falou: 
“Secretario, considero o verde, não o branco e o negro”. E essas 
coisas tem que caminhar para uma harmonização, respeitando 
a população e a moradia, obviamente, mas que uma coisa não 
implica na outra, quer dizer, não é ou, é e.
Professor Candido Malta: Não sei atenuar esse conflito, nós 
voltamos ao princípio, daqueles que estão deslocados por de-
sapropriação, para implantação do Parque Linear, possam per-
manecer se quiserem na região, quer dizer, no próprio distrito 
de Perus, eles acharam muito importante isso, porque eles não 
querem sair de Perus, eles gostam de Perus.
Renato Andrade (Coordenador de Planejamento e Desen-
volvimento Urbano da Sub de Perus): Viu, Helena, essa é 
uma consideração importante, a gente só conseguiu 86% com o 
Parque Linear porque foi dentro de alguns critérios que a gente 
estabeleceu de parceria lá com os moradores, enfim, aquela 
história do projeto chegar pronto lá, é o que desmotivava a 
implementação do parque. Com esses novos critérios, a gente 
conseguiu os 86% de aceitação.
Professor Candido Malta: Aí é um equipamento tipo o SESC 
no Parque Anhanguera. Também eles acham ótima, 94% está 
querendo. Aí regras urbanísticas no seu bairro. Essa é uma 
questão muito importante, eles não seguem regras urbanísticas 
nenhuma, não existe para eles a questão da regra urbanística. 
Vão construindo. “Ah, puxa aqui, puxa ali”, vão construindo, 
e aí fica tudo ilegal, há uma ilegalidade predominante. Como 
resolver isso? A Lei da Anistia ela não é didática, acho que ela 
não promove uma melhoria. A Lei da Anistia simplesmente ela 
corrobora a desobediência, ela diz, continue desobedecendo, 
para todo o sempre, que sempre teremos a Lei da Anistia.
Coordenadora Helena Magozo: Sempre será perdoado.
Professor Candido Malta:  Sempre será perdoado. Isso já faz 
uns 30 anos que é assim. Então eu acho que não se deve conti-
nuar mais a fazer isso. Fazer de que modo então? Discutir com 
eles quais são as regras que eles querem obedecer. Aí eles co-
meçam a se dar conta, quer dizer, se a gente coloca a questão 
por esse meio de que tem regras que podem fazer benefício 
deles. Uma regra que é meio óbvia, é aquela de não ter quarto 
escuro. Quarto escuro é quarto sem janela. Será possível que 
essa regra eles não vão concordar? Mas hoje eles estão cons-
truindo quarto escuro, ambiente sem nenhuma janela para fora, 
então é possível a gente querer construir uma regra urbanística 
a partir deles bairro a bairro. E aí você também desvincula a 
questão das regras gerais, porque se a gente for fazer regras 
gerais válidas para toda a cidade, indiferentemente desse pa-
drão cultural, nós vamos ter a impossibilidade, porque vamos 
ter uma regra que a grande maioria não vai seguir que é o 
que hoje ocorre. Nós temos regras para uma classe média, que 
também obedece pouco, cá entre nós, a desobediência a regras 
ainda é muito forte na classe média, mas que é uma classe so-
cial que tem condições culturais, econômicas para obedecê-la, 
mas acho que nós temos que distinguir essa situação popular. 
E aí votamos à idéia, aí, 94% achou que é valida, sempre com 
uma assessoria do poder público, o poder público é que deve 
conduzir essa discussão para fazer avançar quais são as idéias 
urbanísticas que pouco a pouco eles vão adotar e fiscalizar. É 
a tal parceria que a Miriam está sempre sugerindo, é preciso 
ter sempre uma ligação com eles, eles estarem de acordo com 
a idéia, para que eles passem a defendê-la, e não agora eles 
ver aquela regra urbanística, coisa lá da prefeitura que ninguém 
entende, que não adianta seguir porque nem sabemos porque 
serve. Aí o Centro de Logística também teve um apoio muito 
forte 94%, essas votações foram formais, nós temos tudo isso 
documentado. Nós apresentamos as fichas nas assembleias 
que são convocadas, temos fichas, primeiro uma assembleia na 

qual se abre o debate, uma segunda assembleia na qual se faz 
as propostas, se explica as propostas, e finalmente uma terceira 
assembleia na qual se vota, formalmente. Esse processo de 
votação, ele está se revelando muito importante no ponto de 
vista democrático, eu diria. Porque ele desmancha um pouco 
essa idéia de que eu sou da oposição então eu tenho que ser 
contra. Porque lá a população é majoritariamente favorável ao 
PT ou ao PSOL. E os líderes que estavam presentes expressavam 
isso. No início de todo o processo eles ficavam contra porque é 
uma iniciativa do DEM, então o pessoal e o PT tinha que ficar 
contra. Aí nós expúnhamos que não era do DEM, era da cidade, 
era previsto no plano diretor e que estávamos ali prevendo tudo 
o que a população quer e precisa. E aí fui desmanchando essa 
oposição sistemática. E na hora em que foi votado deu essa vo-
tação. Isso mostra uma superação de uma política maniqueísta, 
vamos chamar assim. Acho uma política, cá entre nós, burra, 
eu tenho essa opinião de longa data, eu acho que esse jeito de 
fazer política é um jeito que constrói pouco. Você que está na 
oposição tem que falar mal de quem está na situação. Enfim, 
aqui nós estamos, ao fazer o planejamento da cidade tentamos 
superar isso, o que no plano diretor está mais difícil de fazer, 
quer dizer, essa superação. Ferrovia, 90% favorável a que seja 
preservada, Perus-Pirapora. Aí é aquela idéia de transformar em 
Centro Cultural, Centro de Compras ou Misto, Cultural e Centro 
de Compras, quer dizer que deu uma maioria bastante boa a 
favor do Misto. Isso também lá entre os líderes, é uma questão 
bem controvérsia, há os que tem que ser só Centro Cultural, 
são aqueles que lutaram muito pela greve, que tiveram um 
envolvimento muito grande com a greve, querendo transformar 
aquilo no símbolo da vitória da greve. Enquanto que os outros 
têm uma posição mais matizada, não, tudo bem, símbolo da 
vitória da greve, mas também um equipamento que possa nos 
interessar como lazer e compras. Hospital, é, 98%, eu até não 
sei quem até pode ter sido contra. Aí como Polo Turístico, o 
centro de Perus como Polo Turístico, já deu um pouco menos, 
86%. Aí a questão, eu nem mencionei a questão da rede de 
esgoto, eu não sei se estão querendo encerrar aqui a reunião, 
porque eu tenho muitas outras coisas que eu poderia falar, 
mas eu quero, eu estou me lembrando, que é colocar um prazo 
para SABESP fazer a rede de coleta e tratamento de esgoto, 
completar, porque ela tem parte feita, mas falta especialmente 
o tratamento que é jogado no Ribeirão Perus, é o grande esgoto 
da região. E aí tem tudo a ver com o Parque Linear.
Coordenadora Helena Magozo:  Saneamento nesse pro-
grama no córrego limpo, que está tendo um compromisso, da 
SABESP com a Prefeitura. Quando é que está prevista essa 
inclusão?
Professor Candido Malta: Agora está sendo feito um plano de 
saneamento básico em que a prefeitura está negociando com a 
SABESP, esses prazos. Mas nós votamos lá, dar um prazo, quer 
dizer, a população gostou da idéia, vamos dar um prazo, não 
foi um prazo pequeno. Se não me engano foi dado seis anos, 
não estou me lembrando bem. Seis anos, para que se implante 
o tratamento. É apertar a sabesp, para que ela cumpra, porque 
é obrigação dela.
Coordenadora Helena Magozo: Professor acho que já deu para 
gente, primeiro explicar os pontos, colocado os pontos e como é 
que foi o processo aí de definição com a participação popular. 
Queria agradecer muito a sua presença, mais uma vez, aos 
colegas da subprefeitura de Perus e vamos esperar o prossegui-
mento aí dos estudos, nos interessa muito a questão do Parque 
Anhanguera, uma questão para estar discutindo com DEPAVE 
esse plano diretor para que seja de uma forma articulada a 
proposição também das intervenções, das melhorias, então 
essa é uma questão muito importante para secretaria também. 
Muito obrigada.
Professor Candido Malta:  Obrigado a vocês.
Coordenadora Helena Magozo: Obrigada, Sérgio e Miriam. 
Ficaram até o final.
Cons. Miriam Barcellos:  A nossa última reunião com o con-
selho antigo, não é presidente?
Coordenadora Helena Magozo:  Pode ser que tenha uma 
reunião extraordinária, dependendo, se tiver projetos avaliados, 
mas de toda forma é na primeira reunião de agosto será a 
posse do novo conselho.
Cons. Miriam Barcellos:  Muito bem.
Portaria nº 154/SVMA-G/2009 - EDUARDO JORGE MAR-
TINS ALVES SOBRINHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DO 
VERDE E DO MEIO AMBIENTE – Disciplina as medidas vi-
sando à erradicação e ao controle de espécies vegetais exóticas 
invasoras por Plano de Manejo e institui a Lista de Espécies 
Vegetais Exóticas Invasoras do Município de São Paulo.
Considerando que todos têm direito ao meio ambiente ecologi-
camente equilibrado e que, para assegurar a efetividade desse 
direito, incumbe ao Poder Público, dentre outras coisas, pre-
servar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover 
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas, conforme 
disposto no artigo 225 da Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988.
Considerando que cabe aos governos federal, distrital, esta-
duais e municipais, bem como à sociedade civil, promover a 
prevenção, a erradicação e o controle de espécies invasoras que 
possam afetar a biodiversidade, conforme disposto na Política 
Nacional da Biodiversidade, Decreto Federal 4.339, de 22 de 
agosto de 2002.
Considerando que erradicação de espécies invasoras é uma 
atividade de interesse social de acordo com o Código Florestal, 
instituído pela Lei Federal nº 4771/65, e a Resolução CONAMA 
369 de 28 de Março de 2006.
Considerando o artigo 8º da Convenção Internacional sobre 
Diversidade Biológica, da qual o Brasil é signatário, que deter-
mina aos países participantes a adoção de medidas preventivas 
e medidas de erradicação e controle de espécies exóticas 
invasoras.
Considerando a Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 
2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 
nativa do Bioma Mata Atlântica, em seu artigo 3º, inciso VIII, 
alínea a, considera de interesse social as atividades imprescindí-
veis à proteção da integridade da vegetação nativa entre essas 
a erradicação de espécies invasoras.
Considerando que a invasão de espécies exóticas a um determi-
nado ambiente é a 2ª maior causa da perda de biodiversidade 
no planeta.
Considerando que as espécies invasoras produzem mudanças 
nas cadeias tróficas, na estrutura, nos processos evolutivos, na 
dominância, na distribuição da biomassa e nas funções de um 
dado ecossistema, provocando também alterações nas proprie-
dades ecológicas do solo e na ciclagem de nutrientes.
Considerando que as espécies invasoras podem produzir hí-
bridos ao cruzar com espécies nativas e eliminar genótipos 
originais, ocupar o espaço de espécies nativas levando-as a 
diminuir em abundância e extensão geográfica, aumentando os 
riscos de extinção de populações locais.
Considerando que a supressão de espécies invasoras é passível 
de autorização conforme inciso VII, artigo 11 da Lei Municipal 
nº 10.365/87.
Considerando o artigo 9º da Lei Municipal nº 10.365/87 que 
confere atribuição ao Subprefeito para autorização para su-
pressão de vegetação de porte arbóreo.
Considerando o art. 1º do Decreto nº 39.743/94 que confere 
atribuição à autoridade ambiental municipal para supressão 
de exemplares arbóreos situados em área de Patrimônio Am-
biental.

Considerando os artigos 14 e 15 da Lei Municipal nº 10.365/87 
que condiciona a compensação da supressão de exemplares 
arbóreos através da substituição, sendo que excepcionalmente 
o plantio poderá ser realizado nas adjacências do local.
Considerando os convênios celebrados entre o Estado e Muni-
cípio de São Paulo.
RESOLVE:
1. Ficam disciplinadas por esta portaria as medidas que devem 
ser adotadas visando à erradicação e ao controle de espécies 
vegetais exóticas invasoras (EEI) que se enquadrem no inciso 
VII do artigo 11 da Lei Municipal nº 10.365/87, ou presentes 
no Anexo I.
2. Fica instituída por esta portaria a Lista de Espécies Vegetais 
Exóticas Invasoras do Município de São Paulo, através do 
Anexo I.
2.1. A Lista de Espécies Vegetais Exóticas Invasoras do Muni-
cípio de São Paulo poderá ser revisada e ampliada, a qualquer 
tempo, por recomendação técnica e pelo previsto nesta portaria.
3. Para fins desta Portaria adotam-se as seguintes definições:
3.1. Espécies exóticas: as espécies, subespécies ou taxa infe-
riores introduzidos fora da sua área natural de distribuição 
presente ou passada, incluindo qualquer parte, gametas, se-
mentes ou propágulos dessas espécies que possam sobreviver e 
posteriormente reproduzir-se;
3.2. Espécies exóticas invasoras: as espécies exóticas cuja intro-
dução ou dispersão ameaça ecossistemas, habitats ou espécies 
e causa impactos ambientais, econômicos, sociais ou culturais.
DAS COMPETÊNCIAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRA-
TIVOS
4. Os pedidos para erradicação e controle de EEI de porte 
arbóreo ( maior ou igual DAP 5 cm) que se localizem em APP/
VPP, Maciço Arbóreo ou Fragmento Florestal serão autuados em 
processos administrativos próprios.
4.1. Os casos de EEI enquadrada como Árvore Isolada obede-
cerão aos fluxos de procedimentos previstos no artigo 9º da 
Lei Municipal 10.365/87 e no artigo 1º do Decreto Estadual nº 
39.743/94;
4.2. Excepcionalmente, serão autuados processos administra-
tivos próprios para os pedidos de erradicação e controle de 
espécies herbáceas exóticas invasoras, localizadas em APP;
4.3. O pedido de erradicação e controle de espécies exóticas 
invasoras deverá ser formulado pelo proprietário ou represen-
tante legal da área onde será realizado o manejo, atendendo ao 
contido no Anexo V.
4.4. Os processos administrativos autuados com solicitação de 
Laudo de Avaliação Ambiental ou Parecer Técnico de manejo ar-
bóreo para viabilização de projeto de edificação, parcelamento 
de solo, obras de infra-estrutura, obras de utilidade pública e/ou 
interesse social ou similares, seguirão portaria específica.
5. É de responsabilidade da Divisão Técnica de Proteção e 
Avaliação Ambiental (DPAA) da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente (SVMA), a análise, o acompanhamento e o parecer 
técnico dos processos administrativos (PA) que impliquem em 
medidas que visem à erradicação e ao controle de EEI.
6. A DPAA, após análise, emitirá manifestação técnica sobre o 
manejo e plantio descritos em Plano de Manejo para Espécies 
Vegetais Exóticas Invasoras.
7. Com a manifestação técnica favorável o processo adminis-
trativo será remetido à apreciação do Grupo de Trabalho sobre 
Biodiversidade (GTB), criado pela Portaria nº 57/SVMA-G/2009 
e alterações posteriores.
8. O GTB deverá solicitar a apreciação e manifestação técnica 
sobre o Plano de Manejo do(a):
8.1. DEPAVE-8, nos casos em que o Plano de Manejo apresente 
intervenções em áreas de Unidades de Conservação e suas 
respectivas zonas de amortecimento, corredores ecológicos e 
maciços arbóreos;
8.2. DEPAVE-5, nos casos em que o Plano de Manejo apresente 
intervenções em parques sob sua administração;
8.3. Divisão Técnica de Medicina Veterinária e Manejo da Fauna 
Silvestre (DEPAVE-3), em qualquer caso.
9. Reunidas as manifestações técnicas e legais, o PA passará 
pelo GTB para considerações complementares, se houverem, e 
seguirá à DPAA para emissão de parecer técnico.
10. Com parecer técnico favorável da DPAA o PA seguirá à 
SVMA.G para emissão de Despacho que conterá minimamente 
os elementos descritos no item 21.
DO PLANO DE MANEJO
11. O Plano de Manejo para Espécies Vegetais Exóticas Inva-
soras será composto por Estudo Ambiental e Projeto de Recu-
peração Ambiental.
12. O Plano de Manejo poderá ser elaborado por engenheiro 
agrônomo ou florestal ou biólogo que deverá apresentar ART 
com taxa devidamente recolhida.
13. O Estudo Ambiental deverá conter:
13.1. EEI presente no Anexo I ou comprovar de que se trata de 
espécie exótica invasora, e nesse caso, a DPAA e o GTB provi-
denciarão a inclusão dessa espécie no Anexo I.
13.2. Revisão teórica sobre a espécie descrevendo os aspectos 
fenológicos;
13.3. Os aspectos biológicos da espécie e suas relações ecoló-
gicas com a fauna, flora e meio abiótico, quando solicitado pelo 
órgão analisador;
13.4. Metodologia do manejo com vistas à erradicação e ao 
controle da espécie;
13.5. Prováveis impactos ambientais causados pelo manejo;
13.6. Planta de Situação atual conforme Anexo II;
13.7. Relação da fauna identificada na área.
14. Excepcionalmente, quando não houver os dados exigidos 
pelo item 13.2 e 13.3 desta portaria, o requerente poderá 
manter seu pedido de erradicação e controle, desde que levante 
minimamente dados da fenologia da espécie por um período 
de 01 ano.
14.1. Neste período o PA deverá seguir para o GTB, que solici-
tará das unidades relacionadas no item 8 a análise prévia do 
Estudo Ambiental;
15. Aprovada a Planta de Situação Atual, será apresentada a 
Planta de Situação Pretendida que deverá conter os elementos 
exigidos no Anexo III e que passará a integrar o Estudo Am-
biental.
16. Aprovado o Estudo Ambiental pela DPAA, o requerente 
apresentará o Projeto de Recuperação Ambiental que deverá 
conter os elementos do Anexo IV desta Portaria.
DO CONTROLE, DA ERRADICAÇÃO E DE SEUS MÉTODOS
17. A erradicação e o controle são atividades de impacto 
ambiental positivo e têm por objetivo eliminar e controlar EEI, 
possibilitando posterior implantação de Projeto de Recuperação 
Ambiental.
18. A erradicação e o controle deverão ser seguidos de recupe-
ração ambiental prevista em Plano de Manejo, através de subs-
tituição por plantio e/ou outros métodos que o complementem, 
observando-se os itens 19.2 e 19.3.
DA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL
19. A Recuperação Ambiental tem como objetivo recuperar 
a área manejada de modo a viabilizar o restabelecimento da 
biodiversidade e de suas relações ecossistêmicas.
19.1. A recuperação ambiental demandará o plantio de substi-
tuição de cada exemplar removido obedecendo aos artigos 14 e 
15 da Lei Municipal nº 10.365/87.
19.2. Em Unidades de Conservação de Proteção Integral e de 
Uso Sustentável de Domínio Público, além das demais áreas 
de domínio público, que não se enquadrem como logradouro 
público ou área particular, a substituição por plantio não se faz 

necessária, desde que plenamente justificada pelo requerente, 
podendo ser proposto método de recuperação alternativo.
19.3. No caso da justificativa citada no item 19.2 não ser 
integralmente acatada, a manifestação técnica do DEPAVE-8 
poderá definir recuperação ambiental parcial, nos termos do 
item 20 desta portaria, ou método de recuperação alternativo.
19.4. Os plantios terão o prazo de manutenção de 01 ano, ou 
outro prazo estabelecido por SVMA, a contar da data de recebi-
mento desta obrigação ambiental.
20. A Recuperação Ambiental será feita com o plantio de mudas 
nativas com padrão reflorestamento descrito na Portaria 17/01 
– DEPAVE/SVMA, preferencialmente no local da supressão ou 
seguindo as normas de plantio da SVMA.
DO DESPACHO AUTORIZATÓRIO
21. O despacho referente à autorização para erradicação e 
controle de espécies vegetais exóticas invasoras enquadradas 
no inciso VII do artigo 11 da Lei Municipal nº 10.365/87 e cons-
tantes do Anexo I deverá prever:
21.1. A(s) espécie(s) a ser(em) erradicada(s) e controlada (s) e 
respectiva(s) quantidade(s);
21.2. A área a ser manejada;
21.3. O método de manejo a ser aplicado;
21.4. Quantificação dos plantios e das espécies vegetais arbó-
reas a serem utilizadas para a Recuperação Ambiental;
21.5. A definição das obrigações ambientais definidas por 
DEPAVE-3, 5 e 8, quando houver, e seus respectivos detalha-
mentos;
21.6. O Cronograma de Execução do Plano de Manejo;
21.7. Dar publicidade, concedendo 06 dias de prazo para 
ciência dos interessados, definidos no artigo 2º do Decreto 
29.586/91 e obedecendo ao artigo 4º do mesmo Decreto;
21.8. A continuidade do manejo poderá estar condicionada ao 
recebimento integral das obrigações ambientais assumidas na 
etapa anterior, prevista no cronograma de execução;
21.9. A multa pecuniária para cada exemplar arbóreo que não 
seja invasor, danificado ou suprimido irregularmente e respec-
tiva compensação.
21.10. A validade do despacho
22. Após a publicação do despacho autorizatório, o PA seguirá à 
DPAA para seguir os procedimentos de acompanhamento.
DAS IRREGULARIDADES
23. Nos casos de manejo irregular não autorizado ou em desa-
cordo com a autorização, serão adotados os seguintes procedi-
mentos, sem o prejuízo das demais legislações específicas:
23.1. Constatado dano ou supressão de vegetação sem autori-
zação de SVMA, o PA deverá ser encaminhado à SVMA.G para 
a elaboração de despacho de indeferimento e posterior enca-
minhamento ao DECONT para aplicação das sanções penais 
previstas na Lei Federal nº 9.605/98.
23.2. Constatado método de controle ou de recuperação dife-
rente daquele autorizado, o PA será encaminhado à SVMA.G 
para a suspensão do despacho de deferimento.
23.3. Constada supressão acidental de vegetação circunvizinha 
da espécie invasora, prevista pelo item 12.5 desta portaria, 
o requerente deverá proceder a substituição dos exemplares 
perdidos com o plantio de mudas nativas padrão refloresta-
mento, com manutenção de 01 ano, sem a aplicação de multa 
pecuniária.
DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGA-
ÇÕES AMBIENTAIS
24. O requerente deverá comunicar o início e término das obri-
gações ambientais assumidas junto à DPAA.
24.1. A DPAA encaminhará o PA ao GTB que o distribuirá ao 
DEPAVE 3, 5 ou 8 para o acompanhamento das respectivas 
obrigações ambientais determinadas em despacho autoriza-
tório.
25. O início do manejo da EEI e da recuperação ambiental por 
plantio deverá ser comunicado à DPAA.
26. Cada unidade emitirá relatório técnico sobre o atendimento 
das obrigações ambientais assumidas e comunicará ao interes-
sado as eventuais irregularidades e/ou pendências ambientais.
27. Após o recebimento integral das obrigações ambientais 
assumidas, o PA seguirá ao GTB para eventuais considerações, 
antes de seu encerramento pela DPAA.
ANEXO I
LISTA OFICIAL DE ESPÉCIES VEGETAIS EXÓTICAS INVASORAS 
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM
ARECACEAE Archontophoenix cunninghamiana Palmeira Seafórtia
BALSAMINACEAE Impatiens walleriana  Maria-sem-vergonha, Beijinho
CIPERACEAE Pinus caribaea Pinus
 P. elliottii Pinus
 P. taeda Pinus
FABACEAE  Leucaena leucocephala Leucena
MIMOSACEAE Acacia mearnsii Acácia-Negra
MARACEAE Ficus benjamina Figueira
 F. elastica Falsa-seringueira
MYRTACEAE Eucalyptus robusta Sm. Eucalipto
OLEACEAE Ligustrum japonicum Alfeneiro, Ligustre
 L. lucidum Alfeneiro, Ligustre
 L. vulgare Alfeneiro, Ligustre
POACEAE Brachiaria decumbens Braquiária
 B. humidicola Braquiária
 B. mutica Braquiária
 B. ruziz iensis Braquiária
 B. subquadripara Braquiária
ANEXO II
PLANTA DE SITUAÇÃO ATUAL
A Planta de Situação Atual deverá ser instruída com levanta-
mento planialtimétrico contendo:
a) Croqui de localização da área
b) Corpo(s) d’água, nascente(s), córrego(s), lago(s), etc.
c) Delimitação e quantificação de maciço arbóreo, APP ou 
fragmento florestal conforme convênio municipal e estadual, 
CONAMA 01/94 e Lei Municipal nº 10.365/87 artigo 4º;
d) Cadastramento arbóreo por censo, ou, quando se tratar 
de área invadida maior que 5.000 m², por amostragem ob-
servando-se o disposto na Portaria nº 126/SMMA.G de 4 de 
novembro de 2002 discriminando as espécies invasoras das 
demais espécies de ocorrência na área em quadros distintos. 
Caso exista para a área levantamento florístico, este poderá 
ser utilizado em substituição ao levantamento de espécies de 
ocorrência natural.
ANEXO III
A Planta de Situação Pretendida deverá ser instruída, além dos 
itens do Anexo II:
a) Com os setores de manejo, demonstrando as parcelas que 
sofrerão controle e relacionado-as com o Cronograma de 
Execução;
b) Com Cronograma de Execução do controle que relacionará 
as atividades de controle num período de tempo.
ANEXO IV
A Planta de Recuperação Ambiental não demonstrará a EEI já 
controlada ou erradicada e demonstrará:
a) O Método de Recuperação Ambiental a ser aplicado que 
contemple o plantio de mudas de acordo com especificações 
técnicas indicadas;
b) O Cronograma de Execução do Plano de Manejo;
c) A Planta de Recuperação Ambiental deverá delimitar os se-
tores de plantio de recomposição relacionando-os com a Planta 
de Situação Pretendida e com o Cronograma de Execução do 
Plano de Manejo.
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