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DECRETO Nº 38371 
 
de 16 de setembro de 2021. 
 
Aprova o Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental Cabuçu-Tanque Grande e regulamenta 
o artigo 69 da Lei nº 6.798, de 28/12/2010. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 
GUARULHOS, no uso das atribuições conferidas pelo inciso XIV do artigo 63 da Lei 
Orgânica do Município; 

considerando a Lei Federal nº 9.985, de 18/07/2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, estabelecendo 
critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de conservação; 

considerando a importância da Área de Proteção Ambiental - APA 
Cabuçu-Tanque Grande que tem por objetivo estabelecer o uso sustentável dos recursos 
naturais em região de contato da mancha urbana da Região Metropolitana de São Paulo 
com o Núcleo Cabuçu do Parque Estadual da Cantareira, no Município de Guarulhos, 
garantindo a manutenção dos serviços ambientais da biosfera, mantendo a integridade da 
biodiversidade local, preservando os mananciais, cursos e corpos d’água, o patrimônio 
histórico e cultural, assim como a paisagem formada por morros e montanhas; 

considerando que o Plano de Manejo é um conjunto de programas e 
projetos que tem por objetivos a efetivação do zoneamento econômico-ecológico e o 
gerenciamento adequado da unidade de conservação, tendo como premissa básica 
compatibilizar a conservação da biodiversidade local com o uso sustentável dos recursos 
naturais; 

considerando a aprovação do Plano de Manejo pelo Conselho Gestor 
da APA Cabuçu-Tanque Grande; 

considerando, ainda, o cumprimento do Termo de Compromisso de 
Ajustamento de Conduta Preliminar (Novação) assinado em 29 de outubro de 2018 entre 
o Ministério Público - Núcleo VIII - Cabeceiras do GAEMA e a Prefeitura de Guarulhos 
através da Secretaria de Meio Ambiente - SM, responsável pela gestão das Unidades de 
Conservação Municipais; e 

considerando, finalmente, os estudos constantes no processo 
administrativo nº 22.204/2021; 

 
DECRETA: 
 
Art. 1º Fica aprovado o Plano de Manejo da APA Cabuçu-Tanque 

Grande, unidade de conservação de uso sustentável, com área de 32.069.765,689 m², 
que está inserida num importante corredor ecológico do Contínuo Cantareira, sendo 
sobreposta pelo Parque Natural Municipal da Cultura Negra - Sítio da Candinha e pela 
Estação Ecológica do Tanque Grande - unidades de conservação de proteção integral 
municipais. 

 
Art. 2º São Programas de Gestão da APA Cabuçu-Tanque Grande: 
I - Conservação Ambiental; 
II - Educação Ambiental; 
III - Recuperação Ambiental; 
IV - Controle e Fiscalização Ambiental; e 
V - Gestão Administrativa e Operacional. 
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Art. 3º O Programa de Conservação Ambiental tem por objetivo 
planejar, direcionar e monitorar as ações de conservação, bem como delinear estratégias 
para potencializar tais ações na Unidade de Conservação em articulação com as demais 
unidades de conservação do entorno, contemplando, ainda, o desenvolvimento de 
estudos voltados ao conhecimento da biodiversidade, fenômenos naturais, elementos 
culturais, históricos e socioeconômicos que podem se dar através de estudos acadêmicos 
ou aplicados, de forma que ofereçam condições, mecanismos e instrumentos que 
assegurem à conservação, preservação e restauração do patrimônio natural, histórico e 
cultural existente na APA Cabuçu-Tanque Grande. 

 
Art. 4º O Programa de Educação Ambiental tem por objetivo planejar, 

direcionar e monitorar as ações educativas, bem como delinear estratégias para 
potencializar as ações de educação ambiental na unidade de conservação e entorno, 
visando, também, à interação socioambiental promovendo melhor entendimento e 
possibilitando oportunidades para o empreendedorismo, co-gestão e parcerias com 
instituições públicas, privadas e não governamentais. 

 
Art. 5º O Programa de Recuperação Ambiental tem por objetivo 

estabelecer estratégias de ações integradas considerando a fiscalização e o 
monitoramento ambiental, definindo ações de recuperação e mitigação que permitam a 
ampliação da capacidade de geração de água disponível, bem como a manutenção da 
biodiversidade local. 

 
Art. 6º O Programa de Controle e Fiscalização Ambiental tem por 

objetivo prevenir, coibir e punir quaisquer atividades que venham a ameaçar ou causar 
danos à conservação da biodiversidade, do patrimônio histórico-cultural da unidade de 
conservação, bem como das instalações e equipamentos destinados à sua gestão e 
manejo. 

Parágrafo único. A demarcação e a sinalização dos limites da unidade 
de conservação, a prevenção e o combate ao incêndio, bem como a proteção dos bens 
patrimoniais da unidade de conservação são aspectos que devem ser tratados neste 
Programa. 

 
Art. 7º O Programa de Gestão Administrativa e Operacional tem por 

objetivo estabelecer estratégias integradas para operacionalização da unidade de 
conservação, garantindo infraestrutura básica e recursos humanos. 

 
Art. 8º Para garantir a implantação dos Programas de Gestão da APA 

Cabuçu-Tanque Grande e em cumprimento ao que estabelece o parágrafo único do artigo 
69 da Lei nº 6.798, de 28/12/2010, fica fixado o percentual de 5,029% do recurso do 
Fundambiental, dentro dos 70% destinados ao uso do Poder Público, conforme aprovado 
pelo Conselho Gestor da Unidade de Conservação, em reunião ordinária de 13 de julho 
de 2020. 

 
Art. 9º O Plano de Manejo da APA Cabuçu-Tanque Grande será 

disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura de Guarulhos - Secretaria de Meio 
Ambiente, devendo o mesmo ser revisado a cada cinco anos. 

 
Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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Guarulhos, 16 de setembro de 2021. 
 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

THIAGO DE AZEVEDO LOPES FONSECA 
Secretário de Meio Ambiente 

 
 
Registrado na Chefia de Gabinete do Prefeito do Município de Guarulhos e afixado no 
lugar público de costume aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e 
um. 

 
 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Chefe de Gabinete do Prefeito 

 
 
Publicado no Diário Oficial do Município, em 17 de setembro de 2021. 

 


