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INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDEMA Nº 03 DE 25 DE AGOSTO DE 2.021.  

 

Aprova Regulamento de Uso de Parques Abertos e Fechados e da Área de Visitação Pública da 

Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi) administrados pela Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente. 

 

 

ALEX GAMA SALVAIA, Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente, no uso da atribuição 

que lhe confere a Portaria assinada pelo Prefeito Municipal Luciano Santos Tavares de Almeida, publicada 

no Diário Ofical do Município de 22 de Junho de 2021. 

 

R E S O L V E 

 

 

Art. 1º Aprovar o Regulamento de Uso de Parques Abertos, Fechados e da Área de Visitação 

Pública da Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi), administrados pela Secretaria Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente, conforme o ANEXO I e ANEXO II que ficam fazendo parte integrante da 

presente Instrução Normativa. 

 

Art. 2º Fica expressamente revogada a INSTRUÇÃO NORMATIVA SEDEMA Nº 01, DE 14 DE 

JANEIRO DE 2.018 publicada no Diário Oficial do Município de 02 de Março de 2018. 

 

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

ALEX GAMA SALVAIA 

Secretário Municipal de Defesa do Meio Ambiente 

 

Publicado no Diário Oficial do Município de Piracicaba. 
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ANEXO I 

REGULAMENTO DE USO 
 

Art. 1º Para fins de aplicação do presente Regulamento ficam assim definidos: 

 

I - Parques Urbanos Abertos: os espaços públicos de lazer com predominância de elementos 

naturais, em especial cobertura vegetal, que estão inseridos na malha urbana e não apresentam 

barreiras físicas entre a calçada e o parque; 

 

II - Parques Urbanos Fechados: os espaços públicos de lazer com predominância de elementos 

naturais, em especial cobertura vegetal que estão inseridos na malha urbana e apresentam barreiras 

físicas entre a calçada e o parque. 

 

III - Área de Visitação Pública da Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi): espaço público 

com 22,3 ha (vinte e dois hectares e trinta ares) de área, parte integrante da Estação Experimental de 

Tupi pertencente ao Estado de São Paulo com permissão de uso para a Prefeitura do Município de 

Piracicaba através da Lei Municipal nº 8.962/2018 e do Decreto Estadual nº 63.452/2018. Espaço com 

predominância de elementos naturais, em especial cobertura vegetal e destinado à visitação pública, a 

promoção de atividades de recreação, lazer, educação ambiental e pesquisa. 

 

§ 1º Os parques já implantados e os que vierem a ser criados deverão observar as normas 

descritas neste regulamento. 

 

§ 2º Os Parques Urbanos Fechados já implantados são: Parque Paraíso das Crianças, Parque 

Estação da Paulista, Parque Piracicamirim, Parque João Hermann Neto (Parque da Rua do Porto), 

Parque José Henrique dos Reis (Parque Monte Líbano) e Parque Natural Municipal Distrito de Santa 

Terezinha. 

 

§ 3º Os Parques Urbanos Abertos já implantados são: Parque da área de lazer do Trabalhador, 

Parque de Esportes e Lazer Delphim Ferreira da Rocha Neto (Parque CECAP/Eldorado), Parque Vila 

Sônia, Parque Histórico Quilombo Corumbataí, Parque José Ribeiro (Parque Jaraguá), Parque do 

Mirante Francisco Salgot Castillon, Parque Mário Dedini/Bosque dos Lenheiros, Parque da Zona Leste, 

Parque Jequitibás, Parque Linear Francisco de Souza, Parque Santa Cecília, Parque Campos do Conde 

(Parque Taquaral), Parque José Carlos Masson Junior (Parque Linear Av. Cruzeiro do Sul), Parque Linear 

Piracicaba, Parque Linear Av. Renato Wagner, Parque Linear Itaicy, Parque Orlando Louvandini (Parque 

do Bongue), Parque do Pelourinho (Pç. Eduardo Gerólamo João), Parque Anna Puppin Tomazella, 

Parque Memorial 2020. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 2º O presente regulamento estabelece normas de utilização dos Parques Urbanos Fechados 
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e Abertos, assim definidos como bens de uso comum do povo e deverão ser observadas por todos os 

seus frequentadores e pelos interessados em seu uso privado para eventos previamente autorizados 

pela Administração Municipal. 

 

Art. 3º São preceitos a serem observados por todo e qualquer usuário do Parque:  

 

I – respeito às determinações dos funcionários, monitores e guardas em serviço;  

II – cumprimento integral das normas deste Regulamento;  

III – comunicação imediata à Guarda Civil ou ao Pelotão Ambiental sobre qualquer 

irregularidade observada;  

IV – manutenção da limpeza e conservação dos Parques e preservação da flora e fauna local.  

 

 

CAPÍTULO II 

DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 4º O horário recomendado para uso dos Parques Fechados e abertos é das 06h30 às 22h00, 

podendo esses horários sofrer alterações a critério da Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, por ocasião da realização de exposições, comemorações ou outros eventos que justifiquem 

esta medida. 

 

Art. 5º Fora do horário estabelecido no artigo anterior, somente será permitido o ingresso nos 

Parques: 

 

I – de autoridades civis e militares a serviço; 

 

II – de servidores lotados na Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente ou em outras 

Pastas Municipais, conforme autorização prévia ou, ainda, por contratados da Administração de 

Parques, desde que no desempenho de suas funções; 

 

III – de expositores, organizadores de eventos ou seus contratados, que exerçam no Parque, 

temporariamente, atividades relacionadas à realização de mostras, festejos ou similares, mediante 

autorização prévia expedida pela Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente ou por outras 

Pastas Municipais que tenham obtido tais autorizações. 

 

Art. 6º A entrada do público no Parque da Rua do Porto será facultada por quatro portões, 

sendo dois localizados na Av. Alidor Pecorari e os outros dois na Rua Antônio Corrêa Barbosa, sendo 

que os demais portões poderão ser abertos ao público e para prestadores de serviço, a critério da 

Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente. 

 

Art. 7º Em Parques fechados o estacionamento de veículos particulares é permitido somente 

nas áreas externas reservadas para esta finalidade. 

 

§ 1º Será permitido apenas o ingresso de veículos oficiais, veículos de serviços destinados à 
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manutenção do Parque e veículos de emergência. 

 

§ 2º A entrada de veículos particulares no interior de Parques fechados para carga e descarga 

somente será permitida, mediante solicitação endereçada à Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, feita pelas Secretarias Municipais interessadas e com apresentação da autorização expedida 

para o evento, sendo que do pedido deverá constar o dia e horários em que os veículos precisarão 

entrar no Parque. 

 

CAPÍTULO III 

DAS REPONSABILIDADES 

 

Art. 8º Parques Abertos e Fechados e da Área de Visitação Pública da Estação Experimental de 

Tupi (Horto de Tupi) dependerá de prévia autorização da Secretaria Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente, o que poderá se dar de forma condicionada ou não, cabendo a esta, através de seu Pelotão 

Ambiental, controlar a agenda de eventos, realizar manutenção e fiscalização dos parques. 

 

§ 1º As demais Pastas Municipais poderão solicitar o uso destes Parques Abertos ou Fechados 

e, de acordo com a natureza do evento a ser realizado deverão autorizar o evento, seu agendamento e 

prestar o auxílio necessário. 

 

§ 2º A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, Trânsito e Transportes e Guarda Civil 

deverão fiscalizar os eventos a pedido da Pasta que os autorizar. 

 

§ 3º Em casos excepcionais o funcionário responsável pelo parque terá autonomia para 

resolução dos casos omissos e eventuais intercorrências, no âmbito das competências de administração 

delegadas à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, através do Decreto nº 17.301/17. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 

 

Art. 9º Será permitida a prática coletiva de atividades esportivas, culturais, educacionais e de 

lazer nos Parques Abertos e Fechados e da Área de Visitação Pública da Estação Experimental de Tupi 

(Horto de Tupi), sendo que os interessados deverão obter autorização para realização de eventos. O 

interessado deverá formalizar o pedido no site da Prefeitura (http://ci.pmp.sp.gov.br/eventos/) com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias úteis, atendendo os requisitos específicos de cada evento/local. 

 

§ 1º A Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, após avaliação de conveniência e 

oportunidade, poderá indeferir eventos e projetos, cujas atividades possam ocasionar danos 

irreparáveis nos Parques Urbanos Abertos e Fechados, podendo impor condições de uso, bem como, 

alterar horários, locais e dias da semana em que serão desenvolvidas as atividades. 

 

§ 2º Os interessados na promoção da atividade se responsabilizarão por qualquer dano que 

http://ci.pmp.sp.gov.br/eventos/
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porventura venha ocorrer pela prática da atividade a que se se propõe realizar, bem como, deverão 

garantir toda infraestrutura, especialmente de segurança e de defesa da integridade dos Parques 

Urbanos Abertos e Fechados. 

 

§ 3º Os responsáveis pela promoção de atividades nos parques deverão se responsabilizar pela 

remoção de quaisquer equipamentos instalados no espaço, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis 

após o término do evento e no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, pela limpeza do local armazenando 

os resíduos de maneira correta para o serviço de coleta. 

 

§ 4º A falta de atendimento das disposições deste artigo poderão ocasionar o indeferimento de 

novas autorizações de uso. 

 

CAPÍTULO V 

DA ANÁLISE E DA APROVAÇÃO 

 

Art. 10. A aprovação do evento caberá às Secretarias envolvidas e do uso de Parques 

Municipais à Secretaria Municipal de Defesa do Meio Ambiente, que administra as agendas destes 

espaços. 

 

Parágrafo único. O prazo para a aprovação do pedido é de 30 (trinta) dias contados do 

recebimento da solicitação. 

 

 

CAPÍTULO VI 

DAS REGRAS DE USO 

 

Art. 11. É vedado em Parques Abertos e Fechados e na Área de Visitação Pública da Estação 

Experimental de Tupi (Horto de Tupi): 

 

I - o uso de automóveis, motocicletas e demais veículos motorizados particulares exceto nas 

vias autorizadas; 

 

II - vendedores, camelôs, ambulantes ou qualquer pessoa que pretenda ingressar nos Parques 

para a prática de comércio, excetuados os credenciados pelas Secretarias envolvidas em programas 

especiais e aqueles de patrocínio de eventos; 

 

III - pessoas portando recipientes de vidro; 

 

IV - pessoas alcoolizadas; 

 

V - colher flores, mudas ou plantas em geral; 

 

VI - subir ou escrever em árvores ou causar quaisquer injuria química ou física; 
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VII - plantar árvore, exceto mediante autorização; a solicitação de autorização para plantio 

deverá ser feita através do protocolo de formulário padrão junto à SEDEMA. 

 

VIII - danificar ou subtrair bens municipais; 

 

IX - lançar galhos, detritos ou qualquer objeto em lagos; 

 

X - usar churrasqueiras, fogareiros ou qualquer outra atividade com a utilização de fogo; 

 

XI - molestar ou alimentar os animais existentes nos Parques; 

 

XII - montar barracas ou acampamentos, exceto em eventos autorizados pelas Secretarias 

envolvidas; 

 

XIII - nadar e pescar, com exceção de eventos específicos, autorizados pela Secretaria Municipal 

de Esportes, Lazer e Atividades Motoras; 

 

XIV  - usar equipamentos de som, exceto autorizados pelas Secretarias envolvidas; 

 

XV - usar roupas inadequadas, a fim de se preservar os bons costumes; 

 

XVI - uso de skates, skates elétricos, bicicletas, patins ou patinetes, exceto em áreas 

especificamente criadas para tais atividades; 

 

XVII - soltar pipa. 

 

 

CAPÍTULO VII 

DA PRESENÇA DE ANIMAIS NOS PARQUES 

 

Art. 12. Fica determinado que em Parques Urbanos Fechados exceto no Parque João Hermann 

Neto (Parque da Rua do Porto) não será permitida a entrada de animais, independente do porte.  

 

§ 1º No Parque Urbano Fechado Parque João Hermann Neto (Parque da Rua do Porto), fica 

autorizado à circulação de cães observando-se as regras para Parques Urbanos Abertos estabelecidas 

no Art. 13 dessa Instrução Normativa e no “Projeto-Piloto: Cães no Parque da Rua do Porto” – Anexo II 

dessa Instrução Normativa. 

 

Art. 13. Fica determinado que em Parques Urbanos Abertos e na Área de Visitação Pública da 

Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi) os proprietários de cães poderão utilizar o espaço 

conduzindo seus animais com guias sendo obrigatório o uso do equipamento de segurança chamado 

“focinheira” nos cães de raças notoriamente violentas e perigosas ou que pelo porte e comportamento 

colocam em risco a segurança dos cidadãos. (Lei nº 4.658/99, alterada pela Lei nº 5.126/02). 
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§ 1º Conforme o Art. 3º da Lei nº 4.658/99, alterado pela Lei nº 5.126/02: “Caberá à Guarda 

Civil, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonose, a 

orientação e apreensão dos animais que estiverem transitando nos locais citados nesta Lei, sem o 

devido equipamento de segurança. Parágrafo único - Após a apreensão, os animais serão recolhidos no 

Canil Municipal”.  

 

Art. 14. É proibida a presença de animais de médio a grande porte como caprinos, ovinos, 

suínos, equinos, asininos, muares e bovinos acompanhados ou não de seus proprietários nos “espaços 

de convivência social” destinados a atividades de lazer, cultura, educação, esportivas, de manifestação 

popular e integração social dos Parques Urbanos Abertos e Fechados e da Área de Visitação Pública da 

Estação Experimental de Tupi (Horto de Tupi). 

 

§ 1º Conforme o Decreto nº 18.026/2019 que Institui o Programa Disk Animais, regulamenta 

suas atividades de manejo e dispõe sobre as competências fiscalizatórias do Pelotão Ambiental da 

Guarda Civil Municipal, especificamente o § 1º do Art. 1º: “O procedimento de fiscalização de que trata 

o presente Decreto, se restringe a animais de médio à grande porte localizados no perímetro urbano, 

como caprinos, ovinos, suínos, equinos, asininos, muares e bovinos e caberá ao Pelotão Ambiental da 

Guarda Civil, observadas as normas contidas na Lei Complementar nº 178, de 11 de janeiro de 2.006 e 

suas alterações, especificamente, no capítulo que trata do Controle da População Animal no Município, 

a realização das apreensões devidas”. 

 

 

CAPITULO VIII 

DA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS  

 

Art. 15. A exploração de atividades com fins lucrativos, em Parques Urbanos Fechados e 

Abertos, poderá ocorrer desde que autorizadas, prévia e expressamente, pela Secretaria competente, 

nos termos da legislação pertinente. 

 

Art. 16. Os órgãos da Administração Pública poderão realizar projetos e programas especiais de 

interesse da coletividade nas dependências dos Parques Urbanos Fechados e Abertos. 

 

Art. 17. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação. 
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ANEXO II 
REGULAMENTO DE USO 

 

 
 


