
Prefeitura de Sao Jose dos Campos 
- Estado de Sao Paulo -

L E I N. 10.080, DE 17 DE JANEIRO DE 2020. 

PUBLICADO(A) NO JORN/~L 

BO£J~ DO t.IUNIC!PIO 
1:: .. ......... ~. ~~~.:9..!..'@)-o 

Autoriza o Poder Executive Municipal a criar 
Categoria de Manejo de Unidade de Conserva~ao 
de Prote~ao Integral denominada Reserva 
Particular do Patrimonio Natural RPPN, 
estabelecendo estlmulo e incentive a sua 
implementa~ao. 

0 PREFEITO DE SAO JOSE DOS CAMPOS, no uso das atribui~oes legais que lhe sao 
conferidas pelo incise VII do artigo 93 da Lei Organica do Municipio, de 5 de abril de 1990, faz saber que 
a Camara Municipal aprova e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

CAPITULO I 

se~ao 1 

Das Disposi~oes Preliminares 

Art. 1Q A Reserva Particular do Patrimonio Natural - RPPN e uma unidade de conserva~ao 

de dominic privado, com o objetivo de conservar a diversidade biol6gica, gravada com perpetuidade, a 
ser especialmente protegida por iniciativa voluntaria do proprietario do im6vel urbane, area total ou 
parcial, mediante a cria~ao do Poder Executive Municipal. 

Paragrafo unico. As RPPN somente serao reconhecidas em areas de posse e domfnio 
privados. 

Art. 2Q A RPPN sera reconhecida pelo Poder Executive Municipal como de Prote~:;ao 
Integral, na qualidade de Unidade de Conserva~ao, ap6s a constata~:;ao da existencia de interesse 
publico na conserva~:;ao de sua biodiversidade. 

Art. 3Q A cria~ao, implanta~ao e gestae das RPPN no munrc1p1o observarao os 
procedimentos fixados na presente Lei, respeitados os principios constantes da Lei Federal n. 9.985, de 
18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conserva~ao da Natureza - SNUC, ou 
outra que venha a substitul-la. 

Se~ao II 

Dos Objetivos e Uso 
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§ 12 Somente sera permitida no interior da RPPN a realiza~ao de obras de infraestrutura 
que sejam compatlveis e necessarias com as atividades previstas no caput deste artigo. 

§ 22 E permitida a coleta e utiliza~ao de sementes, em consonancia com a Resolu~ao 
SMA n. 68, de 19 de setembro de 2008, que "Estabelece regras para a coleta e utiliza~ao de sementes 
oriundas de Unidades de Conserva~ao no Estado de Sao Paulo e da outras providencias" ou outra que a 
substituir. 

§ 32 E vedado o desenvolvimento de quaisquer atividades que comprometam ou 
alterem os atributos natura is da RPPN, justificadores da sua cria~ao. 

Se~aolll 

Da lnstitui~ao 

Art. 52 Fica a criteria do Poder Executive Municipal definir as responsabilidades dos 
orgaos gestores e os criterios de avalia~ao do interesse publico para o reconhecimento da RPPN 
Municipal. 

Art. 62 Podera criar RPPN toda Pessoa que possua areas com atributos que justifiquem 
sua conserva~ao. 

Art. 72 A RPPN podera ser institufda em areas degradadas, mediante a restaura~ao da 
vegeta~ao nativa por meio de projeto de restaura~ao ecologica, que constara como obriga~ao do 
proprietario no Termo de Compromisso de Preserva~ao da RPPN, Anexo II desta Lei. 

§ 12 0 eventual aproveitamento de especies exoticas existentes antes do ato de cria~ao 
da RPPN devera estar vinculado a projetos especificos de restaura~ao ecologica que deverao constar no 
seu Plano de Manejo. 

§ 22 A restaura~ao ecologica devera se dar mediante o uso de esptkies nativas dos 
ecossistemas onde a RPPN esta inserida, sendo o uso de especies de outros ecossistemas possfvel 
desde que justificado tecnicamente no projeto de restaura~ao ecologica para favorecer o processo de 
recupera~ao da vegeta~ao nativa e desde que em carater temporario, com prazo definido para sua 

remo~ao. 

Art. 82 A area de imovel urbano reconhecida como RPPN podera sobrepor, total ou 
parcialmente, a Reserva Legal ou as Areas de Preserva~ao Permanente previstas em normas legais. 

Art. 92 A RPPN podera ser criada dentro dos limites de Area de Prote~ao Ambiental -
APA, em necessidade de redefini~ao dos limites da APA. 

Art. 10. Depois de averbada, a RPPN so podera ser extinta ou ter seus limites recuados 

na forma prevista no art. 22 da Lei Federal n. 9.985, de 2000, ou outra Lei quA ha jJ1bstit~-lar2 _. 
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Se~ao IV 

Documenta~ao necessaria para o reconhecimento 

Art. 11. 0 proprietario interessado em ter seu im6vel urbane, integral ou parcialmente, 
reconhecido como RPPN, devera encaminhar requerimento ao Poder Executive Municipal solicitando o 
reconhecimento da RPPN, segundo o modele apresentado nos Anexos I e II, partes integrantes desta 
lei. 

Se~ao v 

Procedimento para cria~ao 

Art. 12. A partir da publica~ao da consulta publica, a area nao podera ser afetada para 
outros fins ate a conclusao da analise e defini~ao de sua destina~ao, respeitando o prazo maximo de 90 
(noventa) dias, prevalecendo o que ocorrer primeiro, em consonancia com o previsto no art. 5Q do 
Decreto Federal n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, "Regulamenta artigos da lei n. 9.985, de 18 de julho 
de 2000, que dispoe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conserva~ao da Natureza - SNUC, e da 
outras providencias". 

Se~ao VI 

Das obriga~oes do proprietario 

Art. 13. Cabera ao proprietario do im6vel: 

I - assegurar a manuten~ao dos atributos ambientais da RPPN e sinalizar os seus limites, 
advertindo terceiros quanto a proibi~ao de desmatamentos, queimadas, ca~a, pesca, apanha, captura 
de animais e quaisquer outros atos que afetem ou possam afetar a integridade da unidade de 

conserva~ao; 

II - submeter a aprova~ao o Plano de Manejo da unidade de conserva~ao, elaborado por 
equipe multidisciplinar composta por profissionais habilitados, em consonancia com o previsto no art. 
27 da Lei Federal n. 9.985, de 2000; 

Ill - encaminhar ao Poder Executive Municipal, anualmente e sempre que solicitado, o 
relat6rio da situa~ao da RPPN e das atividades desenvolvidas; e 

IV- respeitar, alem das obriga~oes no ambito municipal, tambem os previstos nas esferas 

estadual e federal. 

Se~ao VII 

Do Monitoramento 
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Art. 14. Representantes dos 6rgaos gestores nas esferas municipal, estadual ou federal 
no exercicio das atividades de vistoria, fiscalizac;ao, acompanhamento e orientac;ao, diretamente ou par 
prepostos formalmente constituidos, terao livre acesso a RPPN, com a anuencia do proprietario. 

Art. 15. Para fins de composic;ao de cadastro, o 6rgao Municipal competente devera 
comunicar o reconhecimento da RPPN ao Institute Chico Mendes de Conservac;ao da Biodiversidade e 
ao 6rgao Estadual de Meio Ambiente, disponibilizando a porta ria de criac;ao, a certidao que comprova a 
averbac;ao do Termo de Compromisso eo memorial descritivo georreferenciado da RPPN. 

Art. 16. A RPPN devera passar par monitoramento e avaliac;ao peri6dicos. 

Paragrafo (mica. A area da RPPN que porventura tenha sido descaracterizada devera ser 
recomposta par seu proprietario, par meio de procedimentos tecnicos reconhecidos, utilizando 
especies nativas da regiao em que se encontra. 

se~ao VIII 

Do Plano de Manejo 

Art. 17. A RPPN devera contar com Plano de Manejo, que sera analisado e aprovado pelo 
Poder Executive Municipal. 

§ 1Q 0 Plano de Manejo devera ser apresentado no prazo maximo de cinco anos a contar 
do reconhecimento da RPPN. 

§ 2Q Ate que seja aprovado o Plano de Manejo, as atividades e obras realizadas na RPPN 
devem se limitar aquelas destinadas a garantir sua protec;ao e a pesquisa cientifica. 

§ 3Q 0 Poder Executive Municipal fornecera orientac;ao tecnica e cientifica para 
elaborac;ao do Plano de Manejo. 

Art. 18. Somente sera admitida na RPPN moradia do proprietario e funcionarios 
diretamente ligados a gestao da unidade de conservac;ao, conforme dispuser seu Plano de Manejo. 

Art. 19. As construc;oes e infraestrutura existentes antes da criac;ao da RPPN, bern como 
aquelas necessarias ao seu manejo, poderao ser mantidas ou instaladas, conforme dispuser o seu Plano 
de Manejo. 

Art. 20. As espec1es ex6ticas preexistentes, quando ao reconhecimento da RPPN, 
deverao ser erradicadas, conforme previsto no Plano de Manejo aprovado, bern como estabelecido no 
§ 2Q, art. 7Q desta lei. 

Paragrafo (mico. 0 projeto de restaurac;ao podera ser executado antes da elaborac;ao o 
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Art. 21. A pesquisa cientffica em RPPN devera ser estimulada e dependera de 
autoriza~ao previa do proprietario. 

§ lQ A realiza~ao de pesquisa cientffica independe da existencia de Plano de Manejo. 

§ 22 0 Plano de Manejo devera indicar as prioridades de pesquisa e, se envolver coleta, 
os pesquisadores deverao adotar os procedimentos exigidos na legisla~ao pertinente. 

Art. 22. Ficam vedadas a existencia e a instala~ao de criadouros em RPPN. 

Paragrafo unico. Excetuam-se da proibi~ao prevista no caput deste artigo os criadouros 
cientfficos vinculados a pianos de recupera~ao de popula~oes de animais nativos localmente 
amea~ados, ou de programas de repovoamentos de areas por especies em declfnio na regiao, de 
acordo com estudos tecnicos previos aprovados pelos 6rgaos gestores competentes. 

Art. 23. A reintrodu~ao de especies silvestres em RPPN somente sera permitida 
mediante estudos tecnicos e projetos espedficos, aprovados pelos 6rgaos gestores competentes, que 
comprovem a sua adequa~ao, necessidade e viabilidade. 

Art. 24. A soltura de animais silvestres em RPPN sera permitida mediante autoriza~ao 
dos 6rgaos gestores competentes e de avalia~ao tecnica que comprove, no minimo, a integridade e 

· sanidade fisicas dos animais e sua ocorrencia natural nos ecossistemas onde esta inserida a RPPN. 

§ lQ ldentificado algum desequilfbrio relacionado a soltura descrita no caput deste 
artigo, a permissao sera suspensa e retomada somente ap6s avalia~ao espedfica. 

§ 22 Os cadastros das RPPN interessadas em soltura de animais silvestres serao mantidos 
e organizados pelos 6rgaos gestores competentes, devendo ainda orientar os proprietaries e tecnicos 
de RPPN sobre os procedimentos e criterios a serem adotados. 

Art. 25. Sera permitida a instala~ao de viveiros de mudas de espec1es nativas dos 
ecossistemas onde esta inserida a RPPN, quando vinculadas a projetos de recupera~ao de areas 
alteradas dentro da unidade de conserva~ao. 

Paragrafo unico. Sera permitida a coleta de sementes e outros propagulos no interior da 
RPPN exclusivamente para a atividade prevista no caput deste artigo. 

CAPfTULO II 

Se~ao 1 

Do Apoio e Jncentivos 

Art. 26. VETADO. 
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Art. 27. VETADO. 

§ 12 VETADO. 

§ 22 VETADO. 

Art. 28. VETADO. 

Art. 29. VETADO. 

Art. 30. VETADO. 

Art. 31. VETADO. 
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CAPITULO Ill 

DAS DISPOSI<;OES FINAlS 

Art. 32. Nao sera criada RPPN em area ja concedida para lavra mineira, ou onde ja incida 
decreto de utilidade publica ou de interesse social incompatfvel com os seus objetivos. 

Art. 33. A existencia de direitos minerarios anteriores ao pedido de reconhecimento da 
RPPN implicara exclusao da area de explora~ao mineraria incidente no perfmetro proposto para a 

institui~ao da unidade. 

Art. 34. 0 nao cumprimento do disposto nesta Lei e nas demais normas pertinentes 
sujeitara o infrator as seguintes san~oes, a ser regulamentada por Decreto do Poder Executive: 

I - notifica~ao; 

II - san~oes administrativas e judiciais; 

Ill - cancelamento dos incentives fiscais concedidos; 

IV- ressarcimento aos cofres publicos dos beneffcios indevidamente auferidos; e 

V- multas. 

Art. 35. 0 representante legal da RPPN sera notificado ou autuado pelo Poder Executive 
Municipal, com rela~ao a danos ou irregularidades praticadas na RPPN. 

Art. 36. Esta Lei entra em vigor na data de sua publica~ao. 
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Sao Jose dos Campos, 17 de janeiro de 2020. 

k* p~ 
rcelo Pereir Mana a 

de Urban·~m , Sustentabilidade 

(j_cb ·--
Melissa Pulice da Costa Mendes 

Secreta ria de Apoio Juridico 

Registrada no Departamento de Apoio Legislativo da Secretaria de Apoio Juridico, aos 

dezessete dias do mes de janeiro do a no de dois mil e vinte. 

l. 10.080/20 

C. \ f.;.(l(. \'(k\\OCIUU 

Everton Almeida Figueira 
Departamento de Apoio Legislativo 

(Projeto de Lei n. 339/19, de autoria da Vereadora Dulce Rita) 
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Anexo I 

REQUERIMENTO PARA A CRIA<;AO DE RESERVA PARTICULAR DO PATRIMONIO NATURAL 

Sao Jose dos Campos, .. .. ... ... de ............................ de ........ .. 

NOME ....................................................................................................................... , 
RG ..................................................... ,CPF ..................... ....... ............................ , ENDERE<;O 
.... ... .. .. .... ... .... ..................................... ... ....... ... ...................................... , UF .................. , CEP 

................................. E TELEFONE ................................. , vern solicitar que no im6vel 

denominado ...................................................... com area de .................... registrada no 
Registro de lm6veis de Sao Jose dos Campos, seja criada a Reserva Particular do Patrimonio 
Natural RPPN, denominada .......................... .. .... .... ...... , com area 

de .. .......................................... . 

Afirma estar ciente de que a area a ser constituida como Reserva Particular do Patrimonio 

Natural - RPPN, sera gravada com perpetuidade. 

Proprietario (s) ou Representante Legal 

Recebido no dia ........... de .......... .. .... .... .... .. ...... de ...... .. 

Representante da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade 
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Anexo II 

TERMO DE COMPROMISSO 

Sao Jose dos Campos, ........ de ........................... de .................... . 

NOME ...................................................................................................................... , RG 
..................................................... CPF .............................................................. , ENDERE<;O 
.............................................................................................................. , UF .................. , CEP 
.............................. , TELEFONE ............................................. , proprietario do im6vel 
.............................................................. com area de .................... , registrada no Registro de 
lm6vel do Municipio de Sao Jose dos Campos, sob a matricula n2 .................... ,de ................... .. 
de .......................... de ..................................... , compromete-se a cumprir o disposto na Lei 
Municipal no ......................................... e nas demais normas legais e regulamentares 
aplicaveis a materia, assumindo a responsabil idade cabivel pela integridade ambiental da 
Reserva Particular do Patrimonio Natural - RPPN denominada ................................ , com area 
de .......................... , inserida sob o registro n2 ....................................................... . 

0 proprietario devera proceder a averba~,;ao do ato de cria<;ao da RPPN, conforme art. 13, 
inciso Ill, alinea lie" da Lei Municipal n2 ................................... no Registro de lm6veis 
competentes, que gravara o im6vel como uma Unidade de Conserva~,;ao em carater perpetuo 
nos termos do art. 21, § 12 da Lei Federal n2 9.985, de 18 de julho de 2000. 0 presente termo 
e firmado na presen<;a de representante da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade e de 
duas testemunhas para este fim arroladas, que tambem o assinam. 

Proprietario (s) ou Representante Legal 

Representante da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade 

Testemunha 1 

Testemunha 2 
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