
 

 

 
 
 
 
 
 

ESTADO DE SÃO PAULO  
 
PUBLICADA NO DOE DE 17-06-2015 SEÇÃO I PÁG 37 
RESOLUÇÃO CONJUNTA SAA/SMA Nº 002, DE 16_DE JUNHO DE 2015 
Cria grupo de trabalho intersecretarial para reunir informações, avaliar e propor um 
plano de monitoramento do caranguejo-uçá (espécie ucides cordatus) 
Os SECRETÁRIOS DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO e DO MEIO 
AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e   
considerando as disposições do Decreto n° 60.133/14, que estabelece como 
ameaçada de extinção no Estado de São Paulo a espécie ucides cordatus, 
popularmente conhecida como caranguejo-uçá; 
considerando as previsões do Decreto n° 61.026/14, que possibilita a exploração 
de espécies ameaçadas de extinção com comprovada abundância em localidade 
determinada, onde a atividade extrativista seja essencial à manutenção de 
populações tradicionais ou locais e 
considerando a necessidade de conciliar a exploração do caranguejo-uçá, por 
meio da pesca artesanal ou de subsistência no litoral do Estado, à recuperação da 
espécie a níveis que a permitam atribuir-lhe o status de não ameaçada de 
extinção, 
RESOLVEM: 
Artigo 1° - Fica criado o Grupo de Trabalho Intersecretarial com a finalidade de 
identificar, elencar e analisar informações técnico-científicas disponíveis sobre o 
caranguejo-uçá, com o objetivo de avaliar a situação das populações locais frente 
ao seu uso como recurso pesqueiro. 
Artigo 2º - Caberá ao Grupo de Trabalho Intersecretarial apresentar: 
I - relatório referente ao diagnóstico do estado de conservação da espécie, 
considerados tanto os aspectos do meio biológico, quanto os aspectos 
socioeconômicos; 
II - proposta de plano de monitoramento do caranguejo-uçá, com o objetivo de 
manter atualizados os dados relativos às condições de suas populações e 
possíveis impactos por elas sofridos, principalmente pela exploração por meio da 
pesca, de forma a subsidiar a sua conservação e o seu uso sustentável. 
Artigo 3° - O Grupo de Trabalho Intersecretarial será integrado pelos 
representantes dos seguintes órgãos e entidades: 
I - da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, por meio do Instituto de Pesca – 
IP da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios - APTA; 
II - da Secretaria do Meio Ambiente: 
a) Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN; 
b) Coordenadoria de Fiscalização Ambiental – CFA; 
c) Fundação para a Conservação e Produção Florestal do Estado de São Paulo – 
FF; 
d) Fundação Parque Zoológico de São Paulo – FPZSP. 
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§ 1º - Os representantes serão designados mediante Portarias das Chefias de 
Gabinetes das Secretarias de Agricultura e Abastecimento e do Meio Ambiente. 
§ 2º - Profissionais de outros órgãos, entidades, instituições e universidades 
poderão ser convidados a auxiliar o Grupo. 
Artigo 4° - A coordenação dos trabalhos será realizada em conjunto pelo Instituto 
de Pesca – IP, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, e pela 
Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais – CBRN, da Secretaria do 
Meio Ambiente.  
Artigo 5° - O prazo para constituição do Grupo de Trabalho Intersecretarial e 
definição do Plano de Trabalho é de 15 (quinze) dias, a contar da publicação desta 
Resolução Conjunta. 
Artigo 6º - O resultado de suas atividades será apresentado, no prazo de 90 
(noventa) dias, após a definição do Plano de Trabalho. 
Artigo 7° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
Dep. ARNALDO JARDIM 
Secretário de Agricultura e 
Abastecimento 

PATRÍCIA IGLECIAS 
Secretária do Meio Ambiente 

 
 


