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- conter a ação predatória do meio ambiente e dos recur- 

Presidência da República 

DESPACHOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA 
MENSAGE:M 

N2 150, de 10 óe abril óe 1989. Reastituição ao Congresso Nacional de 
autografos do projeto de lei que, sancionado, (ransformou-se na Lei 
n~ 7.749, de 10 de abril de 1989. 

N2 151, de 11 de abril de 1989. Encaminhamento ao Supremo Tribunal 
Federal de informações para instruir o julgamento do Mandado de 
Segurança n2 20.930-5, impetrado em favor do Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil. 

N2 152, de 11 de abril de 1969. Encaminhamento ao Supremo Tribunal 
Federal de informações para instruir o julgamento da Ação Diretà de 
Inconstitucionalidade n2 15-2/DF, propos~a pela Confederação das 
Microempresas do Brasil. 

SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO. DA DEFESA NACIONAL 

Exposi~ão de Motivos 

N9 04, de 06 de abril de 1989 (em conjunto com o Ministério 
Interior). nAprovo. Em 06.04.89". 

do 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÓBLICA 

Temos a honra de nos dirigirmos a Vossa Excelência a 

propÓsito das atividades desenvolvidas pelÓ Programa Nossa Nature 

za, o qual aprofundou estudos buscando soluções para implementpr 

de forma mais efetiva os fundamentos de uma nova política nacional 

de meio ambiente e dos recursos naturais, particularmente na ~ma~ 

zônia Brasileira. 

2. Pelo Decreto n~ 96.944, de 12 de outubro de 1988, Vossa 

Excelência instituiu seis grupos de trabalho interministeriais, 

coordenados por uma Comissão.Executiva. compo s.t a por representan 

tes dos Ministérios da Agricultura, do Interior, da Ciência e 

Tecnologia, da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, do Gabinete 

Civil da Presidência da República e das Secretarias .de Planejamen 

to e Coordenação e de Assessoramento da Defesa N~cional. · Esta 

Comissão, sob a presidência do Secretário-Geral da Secretaria de 

Assessoramento da Defesa Nacional, planejou, coordenou e controiou 

as atividades dos grupos durante mais de 160 (cento e sessenta) 

dias e, nesse período, avaliou os trabalhos apresentados e as 

providências selecionadas, em·obediência aos princípios estabele 

cidos para a defesa do complexo de ecossistemas da Amazônia. 

Os grupos de trabalho interministeriais desenvolveram 

suas atividades ao longo de 120 (cento e vinte) dias. Nesse perío 

do procedeu-se a um amplo levantamento e avaliação das condições 

a área 
atingir 

e de 

atuais dos diversos setores governamentais envolvidos com 
ambiental. Elaboraram-se medidas, normas e projetos para 

os objetivos propostos, além de textos de projetos de lei 

decretos, atos administrativos e ações efetivas de governo para o 

encaminhamento harmônico das questões ambientais. 

Sob a coordenação dos Ministérios da Agricultura e Inte 

rior, do Gabinete Civil da Presidência da República e das Secreta 

rias de Planejamento e Coordenação e de Ciência e Tecnologia, os 

grupos contaram co~ a participação de inúmeros Órgãos da adminis 

tração federal, direta e indireta, além de representantes de 

instituições estaduais, de entidades ambientalistas e da comunida 

de té·cnico-científica atuantes na Amazônia. 

Toda essa gama de esforços foi direcionada para a defesa 

do meio ambiente e para o desenvolvimento equilibrado da Região 

Norte. 

3. Como sabe Vossa Excelência, os objetivos básicos de uma 

política .nacional de meio ambiente, em especial para a área ·ama.zô 

nica, identificados no decreto, são: 

sos naturais renováveis; 

- regenerar o complexo de 

ação antrópica; 

- estruturar o sistema de 

ecossistemas afetados pela 

proteção ambiental; 

- desenvolver o pr?cesso de educação ambiental e de 

conscientização pública para a conservação dos recursos naturais 

renováveis e proteção do meío ambiente; 

- disciplinar a ocupação e a exploração racionais da 

Amazônia Legal, fundamentadas. na ordenação territorial; 

- proteger as comunidades indígenas, as populações en 
volvidas no processo extrativista e as ribeirinhas. 

4. Tais objetivos atenderam aos avanços estabelecidos pelo 

texto constitucional no tocante à conservação dos recursos natu 

rais e à proteção ambiental, refletindo as aspirações de nossa 

sociedade por um processo de desenvolvimento equilibrado. 

5. O Programa buscou, principalmente, o encaminhamento da 

questão ambiental na região amazônica e os grupos de trabalho 

desenvolverain os estudos subdivididos nos seguintes te!llas: 

- Proteção da Cobertura Florística; 

- Subs·tâncias Químicas. e Processos Inadequados de Mine- 

ração; 

- Estrutura.ção do Sistema de Proteção Ambiental; 

Educação Ambiental; 

- Pesquisa; 

- Proteção do Meio Ambiente,~das Comunidades Indígenas e 

das Populações Envolvidas no Processo Extrativista e as Ribeiri 

nhas. 

6. A Floresta Amazônica, que nos Últimos anos vem sofrendo 

importantes perdas de seus mac~ços, devido aos desmatamentos e às 

queimadas, foi contemplada com estudos que sugeriram uma política 

florestal para a Amazônia, além de disciplinar a aplicação de 

incentivos fiscais, créditos oficiais e outros investimentos pú 
blicos. Chegou-se também à proposição de um sistema para a preven 

ção e o·combate aos incêndios florestais. Atentou-se nos estudos 

para a necessidade de vencer o desafio do desenvolvimento sócio 

econômico em harmonia com a conservação dos recursos naturais. 

O grupo de trabalho interministerial que estudou a 
"Proteção da Cobertura Florísti<::a" elaborou as seguintes propos 

tas: 

- anteprojeto de lei definindo a Política Florestal para 

a Região Amazônica; 

- anteprojeto de lei alterando as redações dos artigos 

22, 16, 19 e 44 da Lei n2 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Códi 

go Florestal, revoga o artigo 18 da Lei n2 6.938, de 31 de agosto 

de 1981, e revoga as Leis n2s 6.535, de 15 de junho de 1978 e 

7.511, de 07 de julho de 1986; 

- projeto de decreto regulamentando o artigo 21 do Códi 

go Florestal; 

- projeto de decreto dispondo sobre a suspensão temporá 

ria dos incentivos fiscais e créditos oficiais, visando a reava 

liação e reorientação dos mesmos; 

- projeto de decreto dispondo sobre a implantação do 

Conselho Nacional de Proteção à Fauna; 
- projeto de decreto regulamentando o artigo 27 do códi 

go Florestal e dispondo sobre a prevenção e combate a incêndio 

florestal; 

- projet~ de decreto criando, no Estado do Amapá, a 

Floresta Nacional do Amapá; 

- projeto de decreto criando, no Estado do Amazonas, a 

Floresta Nacional de Tefé; 

- diretriz ao Senhor Ministro de Estado da Fazenda, para 

ser submetida ao Conselho Nacional do Comércio Exterior - CONCEX, 

encaminhando proposta de Resolução regulamentando a·exportação. de 

madeira; 
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- diretriz ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura 
determinando revisão de critérios e índices de utilização e efici 
ência em áreas florestais e para utilização de TÍtulÓs da Dívida 
Agrária, quando da desapropriação de áreas de interesse florestal; 

- diretriz ao Senhor Ministro de Estado do Interior para 
compatibilizar o Código Florestal com o Estatuto do Índio e para 
criar um novo sistema de unidades protegidas e de conservação. 

7. No que se refere à mineração, a região Amazônica vem 
sofrendo grande impacto em seu meio ambiente provocado por essa 
atividade e, em especial, pelo setor garimpeiro e pelos componen 
tes sócio-econômicos e políticos que envolvem o tema. 

No que tan9e às substâncias químicas, foram abordados em 
primeiro.plano o mercúrio metálico e as usadas para preservar 
madeiras, em decorrência de sua utilização no processo de lavra 
rudimentar e nos projetos madeireiros, respectivamente. Contemplou 
-se a matéria relativa aos agrotóxicos, devido ao seu uso intensi 
vo nos grandes projetos agrícolas. 

Concretamente, as. principais. pxopo s t.as para as substân 
cias químicas e processos· inadequa~·i~s- na min~~ação são: 

- anteprojeto de lei.alterándo a redação do artigo 2i do 
Decreto-lei nt 227, de 28 de fevereiro de 1967, para criar o regi 
roe de permissão de lavra mineral, para extinguir o regime de ma 
trÍ'cula ~ para dar outras providências; 

- anteprojeto de lei disciplinando o registro_, a produ 
ção, a comercialização, o uso, o controle, a inspeção. a fiscali 
zação, a classificação,a importação e .ª exportação d~ ag_rotóxicos, 
seus componentes e afins; 

- projet':' de· decre-to dispondo sobre a realização de es 
tudos para apoiar a organização e o desenvolvimento da atividade 
de garimpagem em forma associativa, visando promover o fortaleci 
mento do Poder Público nas áreas de ex e reçãor. 

- projeto de decreto dispondo sobre a regulamentação do 
art. _22, inciso VIII da Lei nt 6. 93~, d~ 31 .. de . agosto _-de 1981, 
para disciplinar a recuperação de áreas de mineração; 

.;; projeto de decreto dispondo sobre o controle-da produ 
ção e da comercialização de substância que compo:r;te risco à vida, 
qualidade de vida e co;áições ambi~nt:0ais; ' . ' . 

.... ; :·. :> : ~: .. --, ·~ ·, . '. e;. . . . • - - projeto de·decreto dispondo sobre a realizaçao de es- 
tudos a serem realizad~s- -~o'o"f-~o;~deri'áç·;~ ·do. Instituto Brasileiro 
do Mefo Ambi'ente e dos Recursos Naturais Renováveis.para o contro 
le da-produção, comércio e uso de técnic.as, métodos e substâncias 
quím'icas que comportem r Lsco à vida; 

- projeto de decreto que altera a redação do artigo 12 

do Decreto n2 58.016, de 18 de março de 1986, alterado pelo Decre 
to n~ 61.248, de 30 de agosto de 1967; 

- projeto de portaria, a ~er, ,expedida pelo Ministério 
das Minas e Energia, definindo como.áreas.de garimpagem as atuais 
reservas garimpeiras; 

- projeto de portaria, a ser expedida pelo Ministério do 
Trabalho, obrigando o uso de dispositivo de proteção à saúde, 
quando da.queima do mercúrio; . . 

- _piojeto de portaria, a ser ;xpecúd'a "pe10 Min.istério da 
saúde, implantando o progra.ma de saúde em áreas, de gar,impo; . 

• • ' • - • • ·: : - • - :' • •• • . . J • : ' ; ' ( i ') • ; .- ,' : ; . . ; .. '~ ·. ~ . ' 

- diretriz ao Senhor Ministro de Estado d.a ~azenda para 
estudar a ab~~tura :de linhas de crédito pa,;a' ~;t:~·dei-0 ~~,~~~perati- 
vas de-garimpagem; ,. 

- :~iretriz ao Senhor Ministro de Estado 
encaminhando proposta de Resolução a ser expedida 

do lnt.~rior, 
pelo CONl'IMA, 

para que sejam elaborados projetos e quanti°ficados os custos· ne 
cessários para a implantação do Programa Integrado de Avaliação e 
Controle Ambiental; 

__ - .9iretriz ao Senhor Ministro de Estacfo_ do Interior, en- 
caminhando proposta de instrução norma,tiva que regulará o sistema 
de cadastramento ·para côntrole na conierciálização· de mercúrio· .me-- 

,.,',.. , , • I • 

tál-ico • 

8. No tocante à estruturação do Sistema de Proteção Ambien 
tal, propomos a criação do Conselho Superior de Meio Ambiente como 
Órgão do mais alto nível encarregado da política e das diretrizes 
governamentais a nível de Presidência da República. Quanto à com 
petência do Conselho Nacional do Meio l'lmbiente, enfatizou-se a sua 
importância como Órgão consultivo e deliberativo, devendo assesso 
rar, estudar e propor.ao Conselho Superior do Meio Ambiente, dire 
trizes políticas e deliberar sobre normas e padrões para o meio 
ambiente. Ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis competem as atividades relacionadas com a 
normatização para a conservação do meio ambiente e dos recursos 
naturais, com ênfase especial à flora, fauna e pesca. Deverá ser 
elaborado, ainda, o Plano Nacional de Meio Ambiente sob a respon 
sabilidade do Ministério do Interior. 

Destacam-se as seguintes propostas no capítulo referente 
à estruturação do sistema: 

- anteprojeto de lei dispondo sobre a política e o sis 
tema nacional de meio ambiente. 

- diretriz ao Senhor Ministro de Estado do Interior para 
a elaboração do Plano Nacional de Meio l'lmbíente, fixando as prin 
cipais metas do setor, devidamente compatibilizadas com os demais 
órgãos do Governo. 

9. No capítulo concernente à Educação Ambiental foi consi 
derada a prescr,ição constitucional para a implantação efetiva e 
sistemática.de um amplo programa de educação ambiental no Pais. 

I'sso. levou à proposta de diretrizes do 'Senhor Presidente 
da RepúblÍca aos ·senhores Ministros da.Educação, do Interior e do 
Gabinete Civ1l determinando a adoção de ações complementares para: 
criação de programas de.capacitação; extensão e informação perma 
nentes sobre questões ambientais; a preparação e ativação de 
campanha institucional instrutiva sobre o meio ambiente; a elabo 
ração de proposta definidora de etapas e meios adequados à intro 
duçac:> dá ·educac;ã'o ambi:'en~al a ní,.;el de f~ grau, nas escolas e nos 
programas ·ae· teleducação . 

10. Nos' estúdos referentes aos projetos de pesquisa, aconse 
lhoJ-~·e. a 'úú1t ituição do' programa ~egi6nal de pesquisa sobre o 
meio' aÍnbienté ê rec:tirso;'nâturaís, uma vez que o conhecimento 
científico é fundamental para a promoção do uso econômico dos 
recursos nat~rais, em equilíbrio com a preservação do meio ambien 
te."_. Assim,' 'é :;...ec~;s~árici o estabelecimento de uma nove política de 
r e cur so s humanos para a pesq:uisa ~a. Amaz~nia. 

A pesquisa· merece destaque espec í a i e o seu aprofunda 
mento e. apr'imoram:ênto acO~selham, os· estudos junto ao Ministério da 
Educação. p;·ra • irnalÚar a· proposta de.e criação da Universidade do 
Trópico úmido vol t ada para as particularidades' ·próprias da Amazô 
nia. 

O grupo de trabalho interministerial de pesquisa prepa 
rou projeto de lei instituindo o Programa de Pesquisas sobre o 
Meio Ambie'n'te e Récursos Natu·rais Reno'váveis, no âmbito do Insti 
tutó' Brasii'éüo d</ Meio Ambiente .e do~· Recursos Naturais Renová 
veis. : além;- de, diretrizes presidenciais ao l,enhor Ministro de Esta 
do dá Eâud1çã~ e áo. Senhor Secr~táriÔ Úpeéial de Ciência e Tecno- 

. . ' , ,. : ' . ' . ·,· . ' "i. ' ·- ' '-·. , ·' . . ... 
logia determinando a revisao de politicas, fortalecimento de 
programas e outras· ações·complementar~~ ao Programa. 

'i i . As 'profun.das modíficaçõés dà ·estrutura econômica, social 
e ambiéntal obsér\raà:os na Amaz~nia e~igem uma rev·isã~ dos princí- . . . ., 
pios que regem a ocupação desse ·espaço, no sentido de se buscar as 
bases para sua ordenação territorial, promovendo o equilíbrio 
entre a produção e o resguardo do patrimônio ecológico. 

. Nota-se grande equívoco em· relação à heterogeneidade das 
terras da.região Norte, A conseqüência natural é urna ocupação 
desordenada.daquele·espaço, por desconhecimento de·sua real voca 
ção. A ordenação territorial, sob a ,responsabilidade da·União; em 

• o,•~,,.,....'-' .•.•• - .•...•..••. ~.• h · •1 , • r•.-a;;•,r. ·u,~-..• I ~--b----.,• • •-·.r .••••• •_, • .•.• '•' ,_,. .-->t,_ .:,..•. •.·~. ,-., '.!.".,,,ir •. •.· .• -.,,,•• J-- ~·· • • •" '• •.•.. ,H .,.,•,• ••••• , •••.•. ,,, • ., .•••. <' •'-•t •"•·• ···--· --~·-"'"· ... , . .,,,-,-.•., ..•.....•....... ~ .. ,, ....•......... ,. ~.-,~., ...•....•...... -~-~·,-.. ....•..•.•.•.. ~·, . .- ... 
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estreita colaboração com os governos estaduais, permitirá o enca 

minhamento favorável das questões econômicas, sociais e ambien 

tais, em direção aos legítimos interesses da· Amazônia, respeitando 

-se as. suas vocações naturais. Nesse sentido foram caracterizadas 

vinte e três áreas modulares, e entre estas, identificadas nove 

como prioritárias, para o aprofundamento aos estudos sobre onde 

deverão ser implementadas as ações de fiscalização e monitoramento 

da cobertura florística, de educaç~o ambiental, apoio comunitário, 

implementação e regularização de unidades de conservação, áreas 

indígenas e reservas extrativistas e recuperação de áreas degrada 

das. A Constituição determina em seu artíço 21 inciso IX que é de 

competência da União elaborar e executar planos nacionais e regio 
nais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 
social. Assim, particularmente, realizar-se-ão as diligências 

necessárias para regulamentação dos preceitos constitucionais 

referentes à questão fundiária dos indígenas. 

As principais propostas formuladas pelo grupo de traba 

lho interministerial responsável pelo segmento "Proteção do Meio 

~mbiente, das Comunidades Indígenas, das Populações Envolvidas no 

Processo Extrativista e as Ribeirinhas" são; 

- anteprojeto de lei instituindo o Fundo Nacional de 

Meio Ambiente com objetivo de desenvolver os projetos que visem o 

uso racional e sustentável de recursos naturais incluindo a manu 

tenção, melhoria ou recuperação da qualidade ambiental, no sentido 

de elevar a qualidade de vida da população brasileira; 

- decreto dispondo sobre a continuidade dos trabalhos da 

Comissão Executiva com a missão de. acompanhe r a implantação do 

Programa Nossa Natureza e a promoção de medidas que permi.tam a im 

plementação, também, de ações efetivas, destacando-se priori.taria 

mente, a ordenação territorial e os estudos relativos aos proble- 

mas fundiários, a ocupação econômica do Centro Oeste, 

integrado de apoio às ações da justiça e de segurança 
o programa 

pública e, 
ainda, incrementar outras atividades que possam promover o desen 

volvimento econômico e social da Amazônia Brasileira, ecologica 

mente equilibrada. Urge fortalecer as estruturas dos órgãos fede 

rais encarregados da fiscalização e que têm a nobre missão de 

coibir as agressões ao meio ambiente na região amazônica; 

- diretriz ao Senhor Ministro de Estado da Agricultura 

determinando prioridade para a implantação de assentamentos extra 

tivistis. 

12. Os custos para o desenvolvimento das principais ações 

focalizadas no Programa atingirão NCzS 178.797.000,00 (cento e se 

tenta e oito milhões e setecentos e noventa e sete mil cruzados 

novos) em 1989, e NCz$ 178.284.000,00 (cento e setenta e oito mi 

·lhÕes, duzentos e oitenta e quatro mil cruzados novos) em 1990, a 

preços de janeiro do corrente exercício financeiro, conforme de 

monstrativos em anexo. 

13. Complementando as ações concretas propostas no âmbito de 

cada um dos seis grupos de ~ràbalho interministeriais, o Programa 

Nossa Natureza recomenda, ainda, medidas acauteladoras dos impac 

tos ambientais na região, através de ações não diretamente rela 

cionadas com as questões ambientais. Dentre elas destacam-se: a 

agilização da reforma agrária, como forma de evitar o fluxo migra 

tório desordenado de outras regiões em direção ào Norte; a inten 

sificação da ocupação econômica da região Centro-Oeste, como 

alternativa à migração para a Amazônia a formulação de programa 

integrado de apoio à dinamização da justiça e da segurança pública 

e finalmente o estudo sobre a viabilidade de montagem de estrutura 

unificada de monitoramento territorial. 

14. Ao apresentarmos as propostas do Prógrama Nossa Natureza 

a Vossa Excelência, Senhor Presidente, é'nosso dever enfatizar a 

nossa total crença de que constituem fruto de trabalho sério, res 

ponsável e, sobretudo, baseado em opiniões e contribuições aos 

setores da inteligência nacional em condições ·de prestá-las, como 

bem queria o espírito democrático de Vossa Excelência. 

15. Elas vem ao encontro dos anseios da sociedade brasilei 

ra. Constituem a base da nova política do meio ambiente, a ser 

construída pela vontade política do governo como expressão da 

consciência nacio~al. Com essas medidas, Vossa Excelência e seu 
governo permitirão resguardar para as gerações futuras o meio 

biente como patrimônio inalienável do povo brasileiro. 
am- 

Aproveitamos a oportunidade para renovar a Vossa Exce 

lência os protestos do nosso mais profundo respeito. 

JOÃO /\LVES FILHO 

Ministfo de Estado do Interior 

cen Di'v RUBENS BAYMA DENYS 

Ministro de Estado Secretário-Geral da 

Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional 

ANEXO DA E .M. I • N<;> O 4 -/89, AD EXCELENrfSSIM) SE1'IDR PRESIDB-.'TE DA REPOBLl CA 

CUS10S DO PROGRAMA NOSSA NATUREZA 

EXERCfCIOS FINANCEIROS DE 1989 E 1990 

QUADRO SINTtTICO DOS DIVERSOS GRUPOS 

NCzS 1 .000 
D l s C R I M I N A e Ã o 1989 1990 

GRUPO l - Cobertura Floristica 21 , 982 26.813 

GRUPO II: Substincias Químicas.e Processos 

Inadequados na Mineração 26.266 4.0S:i 

GRUPO III - Estruturação do Sistema.de Prot~ 

çã~ Ambiental 13.594 19.734 

GRUPO IV - Educação Ambiental 3.670 - 
GRUPO V - Pesquisa 35.100 49 .soo 

GRUPO Vl - Proteção do Meio Ambiente_, das 

, Comunidades .Indígenas e das Pop~ 

lações Envolvidas no Processo·E~ 

trativista 78. l 85 78.185 

T O T A L 178.797 178.284 

C U S T O S 

GRUPO I COBERTURA FLORfSTICA 

NCzS 1.000 
D I S C R I M l N A Ç Ã O 1989 1990 

- Sistema. Nacional de Prevenção e Combate a 

Incêndios Florestais 3. 774 4.613 

- Polícias Florestais 1. 157 r • 414 

- Estudos para Criação de Florestas Nacio- 

nais 44 - 
- Regularização Fundiária de Parques Nacio- 

nais e Reservas Biológicas (12 áreas) 8.209 10.033 

- Infra-estrutura de Parques Nacionais e R~ 

servas Biol&gicas 8.798 10.753 

T O T A L 21. 982 26.813 
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.. ···-·····. 
C U S T O S C U S T O S 

GRUPO II - SUBSTÂNCIAS QUfMI CAS E PROCESSOS INADEQUADOS NA MI N~ 
RACAO 

GRUPO IV EDUCACM AMBIE!'ffAL 

NCzS 1.000 D I S C R I M l N A Ç Ã O 
D I S.C.R IM I NA C Ã ~ 1989 I 1990 

Criação de Programa de Extensão Ambiental 

Elaboração e Implementação de Pro g r ama de Ca 
pacitação Ambiental de Recursos Humanos 

Criação de Programa Permanente de Informação 
sobre Questões Ambientais 

Preparação e Implementação de Campanha lnsti 
tucional sobre Meio Ambiente 

·l, MINIST~RI() DA SÃUDE 
PROGRAW•, DE Al"B\~ x SAODE f}.\ ~ DE GARJMro. 

Compleme,ntação DiagnóÚica .e Êiaboração 
dos frogramas Estaduais 22' 

Supervisão 44 

Reuniões de Coordenação l 3 
Capacitação de Recursos Humanos 240 

Termos de Cooperação 200 

Pesquisá _2 .000 

Convênios com as Secretarias· de Saúde 
dos .Estados do AP, AM, m, PA, RO e RR. 1 18.000 

2. MÍ~ISTJ;RIO DO INTEJUOR 
PROGRA.\1A l !\TEGRADO DE ,\\',\LI AÇ;\O E CONTROLE 
~\IBI ENT i\l. 

F isca h z açào (equipamentos · e pessoal) 
Licenciamento (material e ~ess~al) 

3. MI~IST6RIO DO INTERIOR 
PROGRA.\l~DE CO~TROLE DE SUBSTÃ\:Cl~ QUfMlCAS 
. Fiscalização (equipamentos e pessoal) 

Introdução da Questão Ambiental nos Programas 
de Teleducação 

~CzS 1 .000 

1989 

150 

200 

1. 400 

1. 550 

370 

T O T A L 3.670 

t>:ota: A plena vigência do Orçamento Geral da união para 1989; e as necessi 
dades de recursos financeiros para o sustento das "Ações Recomendadas", 
cm tenros de Educação ,\mbicntal, levaram o Gfl 1\' a procurar, para o 
corrente exercício, uma forma de compatibilização do orçamento, em 
execução, com as novas despesas levantadas. 

Assim, no que diz respeito a "Criação do Comi tê de Comunicacâo Social 
para a Área do ~1cio Ambiente e a Elaboração ·de proposta definidora de 
etapas e meios ã introdução da Educação Ambiental a nível de 19 grau 
nas escolas públicas", as atividades deverão ser custeadas através o 
.remanejamento de recursos do orçamento em vigor, tanto na Subchefia 
de Commí.caçâo Social do Gabinete Civil da Presidência da República, 
como no ~tinistêrio da Educação, órgãos Coordenadores, respectivamente, 
dos Grupos responsáveis pelo trabalho. 

4. 386· 

478 

. 2 .506 

717 

883 829 

T O T A L 4.052 2 6. 2 66 

C U S T O S 
Para o exercício de 1990, os órgãos executores dos trabalhos, deverão 
incluir, na proposta orçamentária a ser fonnulada à SEPl-\~, os recur 
sos necessários a dar continuidade às ações. 

GRUPO III ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL . . 

D s e R I M I N A e Ã o 

C U S T O S 
_Coordenação e Manutenção de Serviços.Adminis 
trativos 

Implementaçio do Sistema Nacional do Meio Am- 
. b í.e nte 

Operacionalização e Manutenção de Es t açôe s Ec~ 
lógicas 

Capacitação de Recursos Humanos 

.. Desenvolvimento de Técnicas Alternativas 
Controle da l>oiui.ção 

Construção e Ampliação de Es t a çô e s Ecológicas 

Pr e s e r va ç'âc Ambiental· 

Pro t eç âo de Mariknciais d~ Abast ccImen'to 'Publi. 
co d.e ·Ãgua· · · - 

Controle da Poluição Industrial 

Apoio Operacional - Fortalecimento Iri s tí t uc í o 

nal 

Centro de Moni toramcnto Ecológico 

Monitoramento da Qualidide das Ãguas 

Fortalecimento Institucional do IB~IÀ.~NR. 

T Ó T A L 

de 

NCz$ 1.000 

1989 1990 

10'· 700 

610 710 

670 850 

90 1SO 

470 650 

640 700 

2. 800 . 3.700 

2 70 . 380 

610 670 

1. o 191 4.364 

554 

1. 54 8 1 1. 600 

4 • 30 3 1 ; s . 2 60 
-·.- .. ~-- 
13.594 j 19.73_4 

GRUPO V PESQUISA 

D I s e R l M J N A e Ã o 

CUSTEIO 
Pessoal 
Insumos Técnicos e Material de Consumo 
Manútenç;io 
Material de Divulgação 
Serviços de Terceiros 
Diirias e Estadias 

I NVESTÚlENTO. 
Infra-estrutura 
~ãquinas, Equipamentos e Móveis 
Veículos 
Animais para Pesquisa e Rcp:roduçiio 
Treinamento 
Livros e_Pcriódicos 

T O T A L 

NC.:S 1.000 

----- 
1989 1990 

8.500 1 3.600 

2.000 4.000 

2.000 3.500 

400 soo 
1. soo 2.900 

500 1. 000 

6.000 3.000 

6.300 10.700 

2.000 1. ººº 
400 JOO 

3.500 S.600 

2.000 1 3.000 

1 

__J 35.100 ___ =-_ 
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C U S T O S 

GRUPO VI PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE, DAS COMUNIDADES IND!GE 
NAS E DAS POPULACOES ENVOLVIDAS NO PROCESSO EXTRA 
TIVISTA 

NC~S 1.000 

D I S C R I M 1 N A C Ã O 1989 1990 

- Estudo e detalhamento das seguintes áreas; 

Xingu/Iriri; Baixo Rio Negro/Uatumã~ Midio 
e Baixo Tapajós; Carajás; Alto Capim e Bal 
xo Tocantins; Tocantins/Araguaia; Rio Bran 
co; Juruena e Rio Ar~guari. 

Pessoal 
· Material de Consumo 
Remuneração· de Serv Lços Pessoais 
Outros Serviços e Encargo~ 
Despesas de Capital 

21. 110 21.110 
21.892 21 .892 
3. 127 3.127 

20.328 20.32~ 
11. 728 11. 728 

78.185 78.185 T O T A L 


