
á. 

• 
r C E D 1 - P. 1 B\ 
\ 

o~ 1 A ..... /. fl..J. __ .u .~3 .. l 
l,ÚÜ .. 1(J.D..t/4> ~./ ').. .i ----·~- 

CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE LEI N~ 2.115, DE 1989 
(Do Poder Executivo) 

MENSAQEM Nº 168/89 

Dispõe sobre o Ordenamento Territorial e a Politica · 
Florestal, para a região amazônica, e dá outras pr~ 

vidências. 

(ÀS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E REDAÇÃO; 
DE AGRICULTURA E POL!TICA RURAL; E DE DESENVOLVIME~ 
TO URBANO, INTERIOR E fNDIO) 

o e o N G R E s s o NA e I o~ A L decreta: 

T!TULO I 

DA ORDE~ACÃO TERRITORIAL 

Art. 19 - A nr dcnac âo Territor.ial da Amazônia, ela- 

borado pelo 6rgio ticnico competente, na [orma estabelecida em 
norma regulamentar específica, sob a coordenação de 6rgão 
ficamcnte indicado pelo Poder Executivo, i um docuncnto que 

espcc! 
vBá 

orientar a ocupaçio e o uso do solo, na região ama:ô~ica~ de ricci! 
do coin a sua vocação, bem como dC'finir iírcas e norr.:as para o seu 
uso, observados os princípios gerais, estabelecidos ~o art1go 170 
da Constituição, considerando cm especial o seguinte: 

I - áreas de preservação; 
II - áreas de conservação; 

III - ocupação populacional; 
IV - atividades arropccu5rias e florestais; 

V - p51os minerais; 
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VI - projetos energéticos; 

VII - terras indíg~nas; 
VIII - irens de segurança do tcrrit6rio nacional ou do 

interesse especifico de Órg~os ou entidades da Ad~inistraçio Pfibli 

ca. 

§ 19 - Para a execução efetiva da Ordenação Territ~ 

rial da Amazônia, de que trata este artigo, o Governo criará um 
rrograma específico, C\>lll .r ecurscs e prazos de duracâo definidos. 

S 29 - Para os fins previstos no item VIII deste 

artigo, os órgãos e as entidades nele referidos indicarão as áreas 

de seus respectivos interesses. 

TfTULO II 

DA POLfTICA FLORESTAL 

CAP!TULO I 
Dos Objetivos da Política Florestal 

Art. 29 - A Política Florestal para a Amazônia tem 

como objetivo harmonhar a utilüacão das potencialidades econônii_ 
cas com a fixação de áreas de conservação e preservação dos rccur 

seguintes postulados bási- sos naturais renováveis, atendidos os 
cos, sem prejudicar o desenvolvimento 

necess.idades das gerações: 

I - conservação dos ecossistemas amazônicos; 

II - uso racional do; recursos naturais; 
III - integração nacional da Amazônia sob o ponto de 

visla sócio-econômico, objetivando a elevação da qualidade de vida 

de suas populações; 
IV - proteç~o aos indígenas, suas comu~idn<lcs e seu 

nacional e o atendimento das 

patrimônio; 
V - desenvolvimento nacional integrado; 

VI - s~gurança do território nacional. 

Parigrafo único - Para os efeitos da Polftica Flo 
restal, referida neste artigo, considera-se Amazônia a dc Lí.n i dn 
pelo artigo 29 da l.ci n9 5.173, de 27 ele outubro de 19661 com as 

alterações posteriores. 
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CAPITULO II 

Da Consecução dos Objetivos 

Art. 39 - Para a consecução dos objetivos da Políti 
ca Florestal para a Amai.ônia, o Poder Público deverá desenvolver 

as seguintes ações: 

- planejar e executar a Ordenação Territorial da 

tegião; 
11 - disciplinar e regulamentar o processo de ocup! 

cão e a estrutura fundiária regional; 
III - demarcar e regularizar as terras indígenas; 
IV - estabelecer novas ireas de preservação e de CO! 

servação, que permitam manter a diversidade biológica da Amazônia 
Brasileira, ampliando-as quando necessário, bem como elaborar e 

implantar planos de manejo; 
V - criar e implantar Florestas Nacionais,Estad;iais 

e Municipais, para uso sustentado de seus múltiplos recursos; 
VI - promover ou intensificar as pesquisas, segundo 

planos plurianua\s, sobre a flora, a fauna, ecossistemas, o inter 
câmbio de jnformações e de pessoal técnico, bem como a formação, 
aperfeiçoamento e especialização de recursos humanos; e 

VII - promover a educação ambiental. 

CAP rTULO III 

Das Ãreas de Preservação e de Conservação 

Art. 49 - Entende-se por área de preservação aquela 

que, em razão da sua peculiaridade ê baseada em estudos técnicos 
assim seja declarada, em ato do Poder Executivo, com a finaliJadc 
de proteger as comunidades botânicas, as espécies raras oú aacat! 
das de extinção, o patrimônio genético, as bacias hidrogrâfica~,os 
recursos florísticos e faunísticos, as belezas cênicas naturais e 
os valores culturais, bem assim permitir o desenvolvimento das 
pesquisas científicas, considerados os superiores interesses na- 

cionais. 

Parágrafo único - Nas áreas de preservação, enqua~ 

to assim consideradas, fica vedada~ utilização dos recursos nat~ 
rais nelas existentes, bem cornó·a penetração de pessoas, sem ex 
pressa autori:ação da autoridade competente. 
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Art. 59 - Constituem áreas de ?reservação: 

I - parques nacional, estadual e,municipal - áreas 
onde haja um ou mais ecossistemas, não alterado; ou pouco alter! 
dos pela ação do homem, onde as cspicics vegetais e animais, os 
sítios geo~or(o~Õgicos e arqucol6gicos e a habitat ofereçam inte 
resse dos pontos de vista científico, educativo e recreativo, ou 
onde existam paisagens naturais de valor c~nico; 

II - reservas bjolõgicas - áreas onde a utiljzacão 
da fauna e da flora, bem como as modificações do meio ambiente a 
qualquer título, são pcoibidas, ~essalvadas as atividades cicnrííi 
cas devidamente autorizadas pcl~ autoridade competente; 

III·- santuários de vida s i Iv e s t r e - áreas onde a pr~ 
tcçio i essencial para a su~sistin~ia de espicies de população de 
fauna migratória ou residente, endcmismos ou biotipos Gnicos; 

lV - estações ecol5gicas federal, estaJual e munic! 
pal - áreas onde se objetiva proteger amostra significativa <los 
principais ecossistemas do País, destinada à pc;>squisa comparni-ivu 
entre a ~rca preservada e aquela, ocupadas pelo homem, poJcndo 
sofrer modificações na sua bio~a para fins de investigaç~o cient! 
fica, desde que autori~ada pela ~utoridade competente; 

·· Y - recursos hídrico-c~nicos - irea linear que nba! 
ca a totalidade ou parte deu~ rio, lago, lagoa, igarapS" outros, 
cujo valor panor~mjco, cultural, eco16gico ou recreativo deva sei· 
preservadc; 

VI - rodovias parque - ãrca Li n e a r ~\1<' c omp r o óndc a 

totalidade ou parte de rodoviu cujo valor ?Unorüraico, cultural ou 
recreativo deva ,cr presc;>rvado; 

VII - ireas de relevante interesse ecol6gico - ircas 
que possuam características naturais extraordinirias ou abriguem 
exemplares raros da biata regional, exigindo cuidados especiais 
de proteção por parte do Poder PGblico. 

Art, 6? - 1:ntcnde-sc por áreas de ccn s e rv acâo aqu~ 
las que, pel~ sua natureza e baseada em estudos ticnícos, assim S! 
)am declaradas em ato do Pooer Executivo, com a finalidade de e~t~ 
belecer a utilização racional de seus recursos. 

Parágrafo Gnico - As ireas de conservação, defini 
das nc Ordenamento Territorial serio administradas na conformida 
de de planos aprovados pcl~.Poder Execut~vo. 
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Ãrt. 79 - Constíttiem áreas de conservaçio: 

I - florestas nacionais, estaduais e municipais 
criadas por ato do Poder Público competente, destinadas ã utllit! 
çio da flora, conscrvaçio da fauna silvestre e proteção de bacias 
hidrcgrificas; 

II - reservas ecológicas - áreas públicas ou priv~ 
<las que preclsuffl ~cr conservadas cm seu estado natural, de acordo 
com o cstabclcrido cm leis ou regulamentos de cariter geral ou em 
atos especificas do Poder PGblico para cada caso; 

I J I reservas de faunas - áreas reconhecidas pelo 
desti Poder Público como habitat de esp6cies da fauna sil~cstre, 

nadas a fins turfsticos, científicos e de educacio arhiental; 
IV - florestas extrativistas - áreas ocupadas pot 

grupos sociais, ou a eles destinadas, que tim sua sobrcvivincia d! 
pcn<lentc da uti]i:açio de produtos nativos da floresta e aí reali 
zam uma rxplornção ecologicamente sustentada; 

V - monumcn t cs naturais - as cat ogo r i a 5 de manejo 
que c cnt enhum uma ou ma í s características ua t u r a i s importantes, de 
relevante significado nncicnnl, c!p6cie de flora cu fauna, ou h! 
bitat que prla sua raridade possa~ estar ~meaçadas ou devam ser 
protcgiua~; 

VI - monumentos culturais - os sities ou ircas que 

possuam alguma caracterfstic3 palconto15gica, arquco15gica, histª 
rica ou cultural de intcrcss~ n~cion~I; 

VII - parques nn tu r a í s - iíreas ex t cn s as com pnis,1!'.!en.; 
naturais de importfincia, onde ~ode~ ser desenvolvidas rc~teoç5cs 
ao ar li,rc, com flnall<la<lcs educacionais de conservaç5o e de 1! 
ZCT; • 

VIII - bosques comunitirios - pequenas ir~as naturais 
ou pouco aJtcr.1da~, de cunho cduc ar Jvo , recreativo e cívico; 

IX - ireas do protcçio ambiental - ir<'a; onde as at! 
vidadrs humanos s~o interditadas ou restringidas, tenda cm vistn 
as segurar o uso r ac i ona 1 do sol o e dos recursos amb Len t a i s , i ndo 
pendentemente da ~ituaç~o fundiiria. 

Art. 89 - As ircas de prescrvaçio e de conser~aç~o 
s5o bens p~blicos inulieniveis. 

Parigrafo Gnico - a utilização racional das irca~ 
de conscrvacio dc~cr5 obedecer a crit~rio~ que ai~egurcm a sobre- 
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vivência das populações locais e conservem a sua tipologia, respcl 
tado o Ordenamento Territorial e o respectivo plano de manejo, bem 
como as normas ticnic~s de regeneração e reposição da espicies 
nativas, observadas as condições estabelecidas em normas regulame~ 
tar específica. 

CAPITULO IV 

Das Áreas para Usos Múltiplos 

Art. 99 - São áreas de uso múltiplo, aquelas nao 
declaradas de preservação ou de conservação onde se desenvolvem 
ações, econômicas ou não, que impliquem na sub s t r tu i çâo , parcial 
ou total, da cobertura vegetal. 

Parigrafo únlco - O Ordenamento Territorlnl dcllm! 
tar~. nas ireas de uso mfiltiplo, aquelas destinadas a projeto~ de 

coloni:~ção e n~sentnmcnto dirigido da populaç~o. 

Art. 10 - As áreas de uso múltiplo, enquanto nao 
tiverem definidas sua vocação, pelo Ordenamento Territorial, serão 
consideradas como reserva de recursos naturais. 

Art. 11 - Na irea de cada propriedade privada, SOi 
(cinqUcnta por cento) da cobertura florestal nativa seri mantida 
como Reserva Florestal indivisível e permanente, sempre que possf 
vcl contínua, descrita e rcgistrad~ como tal no competente regi~ 
tro de im6veis, e isenta do imposto territorial rural. 

§ 19 - Nas propriedades a que se refere este arti 
go, as ircas delimitadas pelo Ordennmcnto Territorial como de cer 
rado ou campos naturais, a Reserva rlorestal abrangerá 2oi (vinte 
por cento). 

i 29 - As reservas, previstas neste artigo, não P2 
der~o ser alteradas, nos casos de transmissão da propriedade, a 
qualquer título ou de desmembr3mento da irea. 

A~t. 12 - Os projetos, para os quais s~ja exigido 
estudo privio de Impacto Ambiental, deverão ser 1nstru[dos com um 
plano de ap r cvc Lt amcnt.o d,1 madeira a ser derrubada e de recl1pcr!! 
~iode meio arabicnte. 
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Art, 13 - As empresas de mineração que se instal! 
rem na Amaiônia serão obri~adas a pTe,eT, em seus projetos, recur 
sos financeiros para a recuperação do meio ambiente. 

Art. 14 - Os empTecndi~entos na área Amatônica, Que 
possam causar significativo dano~ flora, i fauna, i qualidade do 
ar e da água bem como ~s populações humana s , deverão ser preced!_ 

das de estudo~ dos impactos ambientais. 

CAP!TULO V 

Da Reposição Florestal 

Art. 15 - A reposicão das florestas é obrigatória a 
todos os que as utili:em com finalidade comcrc1al ou industrial, 
na forma estabelecida no regulamento, que dispõe, também, sobre 
alienação da matéria prima florestal, mediante licitação, e fixa 

ção de preço mínimo. 

CAPITULO VI 

Do Fundo àc Reposição Florestal Obrigatório 

Art. 16 - Fica instituído o Fundo de Reposição Fl2 
restal Obrigatório da Ama2ênia, administrado pelo Instituto Bras! 
leira do Mc í o Ambiente e <los Recursos Naturais Renováveis, par a 
custear as despesas a seu cargo, relacionados com a Reposição fl~ 

restai. 

Parágrafo Único - O Fundo a que se refere es t e ar- 
tigo será constituído do produto da alienação de toda a matfrja 
pr í.aa florestal, bem como das multas aém i.n í s t r a t âv a s , aplicadas 
por infração prevista na legislação florestal, para aplicação na 

pr6pria região de sua arrecadação. 

Ar t , 17 - Constitui riío 'também recursos do Fundo de 
Rcpo s i câo Fl.o r c s t a I Obri~ntório J;,. A~a1.ônia: 

I - recursos oriundos da participação nos rent1i1nc~ 
tos lfquidos de aproveitamento da madeira derrubada nos locais de 
construç~o de h!tlrc\Stricas, eixos iiirios ou outros emprecndimc~ 

tos s i m i lares; 
11 - recursos que ~cnham a ser aJocado~ no 

to, programjS cs~eci~is ou donçõ~s. 
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CAPITULO VII 

Das Pcna l í da de s 

Art. 18 - Sem prcJufzo das penalidades defin1Jas 
pela legislação federal, estadual e municipal, bem como da ohrig~ 
çio da reparação de danos, serão impostas, por hectares de cohe! 
tura florestal degradada, multas de 1 a 1.000 ~a2or Valor de Refc 
rincia - ~VR, ou {ndicc oficial ~uc o substituir, cuja 
seri disciplin~da cm regulamento pr6prio. 

apl i ca ç Iio 

Parágrafo úní<.o - :\:a cominaçiio da multa p r ev í sra 
neste artigo serão cons í do r ada s , como a g r nvan t e s , n c í r cun s t ânc í a 
de haver re i nc i dênc í a c spcc If í ca , con t i nu í d a do da infração, c:-..tl'~ 
são ela degradação ambiental, do lo, a t i ng í r a i n f r a ç Iio área s oh pr9. 
teção legal e emprego de rnitodos cruiis na morte ou captura de ani 
mais. 

TfTLILO III 

DAS DlSPOSIÇOES GER,'.IS E TRA:-:SITORIAS 

Art. 19 - O Pod~r Executivo cstabelrccr5 a OrdenJ 
çio Territorial da Amaiõnia de qu~ truta o artigo 19, com base cm 
estudos e ações que coo rdena r â c o.n a p a r t i c i pa ç ào <los Cov c rno s d o s 
Estauos e ~unicfpios 1n1cgrantcs da Ama:õn11 J.cgnl. 

Art. 20 - Fica o Poder Exo c u t í vo au t o r í z ad o a í n s- 
ti t u i r o P'rog r ama de J'CS<!Ui s a s scbro o ~k i o Amb i cn t c ,, 
Na t ura i s Renovrivc í s da :\n•azôni:1, COM a f i n a l í da dc ,lC' p r or.ovr r co 
nhecimentos c í cu t If i c o s e t ccno l ó g i c o s , que a s s c gu r cn o ra c r c na l 
JescnvoJ~imcnto dd rcgl5o. 

Art. 21 - .\ Iriob s o rvjinc i a das no r n.». Jcg,1i~, s nb r o 
ocupação e uso do so l o , ;1a r c g i Eo a1a;1:õnic:1, c cn s t a n r c s dc s t a í.c í , 

implicarã n:i imediata paralisaç~o das atividades consideradas ir 
regulares, sem prejuízo das demais s ancôo s e a b [ve í s, n., forma e s t a 
bclecida no Regulamento. 

Ar t , 22 - Esta Lei entra em v i g o r na data ele sua 
publicação. 

Art. 23 - Revogam-se as dispos1cões cm contr5rio. 

Brasília, de 1989 

•.•••. _9 - 

LEI :N9 6.li3 - m: 2'1 DC -.oni:;;:o 
tE 1!,66 

.Dl~pGI! .sôlira o Plano de Jl'alori.:açáo 
1:r.om,mrra da J1.111a:611ia; c:i:/il:{;:Je e: 
s11µt>rl11t,mdJ11ci11 do Plano ;ifl 1•a 
lr.n::11\'âC1 F.r.nnc1iu.:a da AJ:11::tMl•tl' 
(SPilE,n. cr:11 a Supi:r1:uc1:dC:11ci11 
do Dt>st'r1tOh;lmcuto :la A.IIIC,1:ú111,1 csr; DÃll), o dcl outra, i,ro.:a,t!n• 
cicu. 
o Pre.•ldento d~ Re1>llbUca. 
Faço .~aber que e. <'ongrc~so N:lrlo,,, 

nnl dCCfC~ e eu sl!Jlçlono a. •csumu 
1.01: . ' 

c:,\Plrt1UI J: 

Do Plano dt vaiortzaçdo F.c:cm61ntca 
tla 1.rna~11ia 

Art. 1' O Plnno dQ \'alor:::ar,;:\o 
F.ccmõmlcn da Amn:iõula, n que .,., 
rerere o art. l~O de. ccn:;Utul<;:tíl e~ 
~cpúu!ir.n, obedec;cra as dlspos!ç~cs d•• presente :ct. ' · 
Art. 29 A Amn::~nl::1,, ;i:;r;i, os e!t1· 

tos clcstn Ier, •• imm;<! a ~·e;:rllo com 
precnc.l!<la µ~lo~ f'..$la.dos do Ac;·:!. ro:.'I. 
e A1W1Zonas. pelos :rcrrltorlos f'e• 
derals do An1:1p:\, n.o:a!ma e Ro::i• 
dônl:i. e ainda pel:i.s !.rc:is c:lo ·Es:;1::0 
dt M:ito Ol'osso n norte t!o paa·r,Wo 
de 10", cio ~lado de Colá, 14 ~iorte 
do narereto de J39 e do Ei.:i.:ln do 
:.1,~rnuhào tr. oe5te do mcrid!cno ,e t-19, 
. Art. 39 o Pl:ino de V:i!orli&c!'i.o 
Econl'lmlc:i d:,. Aµ-nzõnla te.·:\ co~o 
objetivo promover t\ dNCn\'olr!mento 
&.iLo-iu.\tcn!ado da. economia e o bem• 
estar soclnl dn rel':iàc. am:t?.(inlca.· dt 
rorn1:1 h:irmõntca e 1ntei;:r:.da 11~ ~c;, 
:n~mla nacional. 

Pnrt11:m1fo üatee. o plano de c_u, 
trata ~ste are igo de\·erá conter: 

a> d lrctrlzes ndot1tdas: 
õ> objetivo, dcscr!çil.o e custo dOi 

pror,rnin:1s: 
e> custo, descmbõlsp anual o fon 

tes- de ttnanc!:rn,1eoto d0$ prolet03 ~ 
nt!vldndcs: 

a-1 medidas necc,ssárlu à c!icteote 
e~ecuçiio do I'lcmo• 
Art. (9 Q ~!nno aerA drtt.'r.vo1;1C:o 

com &polo ua ,eruinie orlcnu:;ãl) ti1- 
'1c&: "> reaUzaçl\o de proi.ramaa de pes• 
quilal • ll~imw:icnl.O do poteilciA.1 

l!l.'!t;i:ilim!co drt nc·~!â<'. como base D:a::,. 
a n,::111 111:11NJ!l::ri a ícnvo 111·a20: 
b) delmlcáo doJ cspaçu., econémí 

cos S\lr.cr.t1vcl5 de d~3cm·oh•tmcu!.O 
pt:.m<?lado, cum 11 (l.'mc;:10 ce ;iolo:1 
de r.rn~c1t1wn10 C:IPllCJ ,\~ ln:im:!r o 
dc!icnv<1l\·lmcnto de 1ir<m.; vl:linlms: 

e:) cunccmmcne du recursos em 
óre:1.! sclcuionauas · cm C1111çi10 u:i aeu 
potr.m:lnl e populilçó~s cxlstcntl!s; 
l!l fot1n:açát1 ne g1•upo$ i:,opulaclo• 

ll a!s csu,v.:l!. t cnd cn te n um pr9ce$SO 
du auto-suueumçáe: 

e) ncl,)çi10 de 1>011tlcn· lmlr,l'nt(1rl11. 
l>:>.ra n ni;-:ili;o, cc.111 aprQvtlt;imcmto 
4u çic:cr.,!i:1i•1·~ rw11ulf\clonu!s internos 
e co~·.Un::rmcs i,clcclc,1rndos. cxtcrn.Js: 
J) (J'!;r\':ão ~11 po;ml:u;õc., rl'g!onaia, 

especmtmcnte no quo couccmo à.i io• 
n:u: de. ítoutcll:is: · 

{11 erdennrccn •.o dn cxplornr;!\o das 
dl\'l!l'F.:as r~péclc5 e· c~~êuclns nohr1:1 
nntívns d:, rr:;li10. hl'~!n~II·~ at ni.vrs 
da 1:lh·ir.ullum e aumente dn pr,l;111- 
t,1\'lc!r.cl1? da econcnuo rxlrn!Mst:i sem 
pro que er.ta nüo po:-s:\. ser Hll>sU• 
tuh!n por atlvld:it!e mars 1·cnt.\ve1: 

11 > mcen li ,·11 u ampare à n1Jrlcul• 
tura, il. • pecu.l.rla e ti p!scleu1t,11·a co• 
mo bar.e de susten~ação ~as popu)I}• 
túcs n~lonnls; 

O nmpluri,~o das 011ortunldndcs d~ 
!.irnw.ç:w e Ir ~lnnr1 ..'D to de mü e-de 
obra e pe:;11\Y.\I especín li1.mlo ueees 
s:'trl:1 às exlll~!1cl~.s do dcscnvoJvt• 
mcnto da rt'gh\o; 

;> a p licn(i,o conJun tn do recnrsos 
fCtlur,1lu eonstantcs de pro;r.rnmn5 d11 
11clml111•,lrc..ç:lo c~111r11U1.r.dn e cescen 
trall1~d1,. no lado elo contribuições d9 
setor pl'lva~o e. de fontes externas: 
!) ndo~ao de Jri~enslva polltlca d@ 

esumutos uscnís, c1·edi1JcC01 o uutros, 
coin o ubJcU\'o de: 
I - 11:;.~~!;U!'Clr 11. ele\':i.çl\o da taxa 

de reínversüe 11a região de>s rccursQII 
nela gerados; 

.11 - atrair ínvcstímcntos ·nacion:i.ls 
e estr:m!;c i ros p11r11 o · desenvolvi• 
mente dn Região. · 

11u r.:vlsão e ad:iptncf,o continua 
<!n :l~~o f.!d~rnl n:i He.:Jã.o·: 
nl ~ouccn:mç~c, da a.;:\o neveme 

:m~11lal u:1:1 taretas de plimcJnmento, 
p:!~r;ul:.:t ee rccureos nat uraís, im 
pl:mt:,,·!io e exp:.ns:\:i da 1n(tl'M'imt 
tu:a econenuea e socia], reservanne 
p:'.l'u. o. lnu:m!lva pra\'a:ia u. atMd:a. 
des lndits;rinis, iii1:-1Ci)!:U, pêcuâriu, 
comcrclA!a a 4• ,erviçD& l:lt.1~004 ren• 
tàvw. 
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Art. 5~ o l'lnno do V:iiorhl:1.i;ilo 
E-::on1in11':11 d:\ ,.rn:11.,,nia t<!d du:-:1• 
çf1<> plmlc1ml, 1cra a1.m>·,ado por tlC· 
ereto d,> !'Ddt!l" E:iccc u:1vo e rovls::ido 
anualmente, . 
Art. G• o Orçnmcnto d:\ Unií"io 

e:1m:l~uarà, cm cad:i exereleío, os re 
eursos <'Ofl'C:l!)?.i::c::tcs aos encar~i>s 
do Go\•i:rnn Pt<lt'ral com .:t cxccu,:[10 
do rl:mo tlo Valor!:t:içi10 Ecol\ilDllCQ. 
da Amnzllnl11, · 
f l'> o, rccur~,<,s dcslln:u~o., nos õr• 

g!lo.~ d:\ 11du1h11~:r:u::1o ,•cnll nll1.:tdl\ e 
descentra 11::ncl:i. 1mr:t t.?>:C•:uçáu <!e .,eu.s 
pro:::rai:1:is cs11lc1f.co\ ~ão p:nii:s in• 
ti:::ran:cs do' i']ano de \."alor,:,.ação 
Ec-on•)m.1ca dn >.rr.a:t.ônl~. 

1 29 Os rer11~sos rlcstm:1dos l\ rea, 
U1.n~10 óo Pl:mo ni11> exrluc1n nem 
aubst\lucm 1\ 11~~1.,uiçi"to de dc,lncüc, 
p·roprln..i itos érr•:w• IJ:t 11dminl:;tl'a• 
çí10 · Mntr:i11~:1d:1 e d~.;ecn~:·:111211tl~ 
1farc exccu~:10 de seus prc~r:m!~s 11.,~ 
pccH\C()s, em es;cciat, tl.~pcin\ de 
eusteío, 
Art, 'I' ~ obra~ t sentt05 eons 

t:mtcs do \>lnno de Vnlo.·li.'\-;!:o I=;ri• 
nfrnlN1 ón .Am~~._;;,1:i terno ,,:m~t ,l' 
prlori~1tlo ptu:\ c!1:rto de !un <'~c:111:no çew, órg.,cs e ,c11tid:2dc,. re.;pl;Jl~âveis. 
Art. s• Süo 11!:l'ntcs de el:\borcç!.\o, 

c:1mLtOle o cxccu~~ do .r1:111u: 
a> St1pl1tl11tcn'd1:ncln do D:scmrol• 

"l'lmento d~ r.mn,;n!a f3U1'AM>: 
b) n:mco dà t1.n1:t11info. s. ,\·. ~ 
e> Orçiios de udm;r.i.m·:,,çt,o centro.• 

llzndn e desccntr:ll!zada cio oovliroo 
?~dcu~l· 

cZ l otÍtro:i ór;:ão3 e. e::, tldndes ere 
denclados nt.ro.\'es de con~ral4S. ~oQ• 
~!nlo.s, ajuste:; e neorc!os, 

cAr1TaJ.O n 

DCf SuptrfntencUncla do DescnvolDf• 
rric1it<1 da Ama::o;lla 

Att. ,, Flc1\ crtad:i n tuperlnt('n• 
d~ncla do !Jc~:nvo: vtm'(:nlo d:i l\ino.• 
·1tv:11n - GUO.ti.~l - cncl<!n;le ncrt,u'• 
ti.i\cn. con• \1cl'tGn:'\:l!:lac!a Juridlcn e 
pau·JmGnlo 1n·ó1irio. ecrn ~cdc, o furo 
na c:ld11Jc d..i ll.:h:m, c~;t:w.1 do ~· 
t~do do I•nrâ. com o i:i:,~ea·,o 11rr11c1.:. 
p:il de 1>l:u1eJnr, promovor n exccuc;do 
o cont.ro\:l.f a :içio iect~:ai n:. Ama• 
&õnla.. 

1 1• A S'UtlA 'M l)')dtrl itiib11\r, 
®d• Ji:Jza: CD1:1razi.loine • m.o,11,U\tb' 

''"ll'fl>0.- 
0.!)l'O\':\Ç:°lO do~ 1'.r:::in3 p~ es 
crHlirlc.s rc0Jcma!5. q:11: n represen 
turno, 
f 2q A SUr>A,.1 v!r.c..,::H,e"lO Htl\'.! 

tér!o F.,m·nore!::::mn pr.t:i. 1\ coar J~ 
u~~üo doai O!·t .• an1~rnt)f J?~~iJn:115~ rc:a 
po:i:.:w~l }"l~la orl,·:11:1~.10 suncnor C:\ 
ação J e~ e: nl r:a l •. !n~1/i1!13. 
!\rl. _ \G. s,o · o. tr 1 b u l ç ó es tb 

SvD."1.M: 
ci) ~!r.bor:..r o P111r.o dll \'mt'T\7.:i,~o 

EconGm!t'a d~ Arn:11.~rw, e CO:)r(:,•c:Jr 
ou !l:'1)11\0\"4!f 1\ ~ll:l (·::CC\lt::'\O, dlrC':n 
mc1Hc. 011 metH:1nte et•:1n-nfo cem or 
c!~o~ ou cn:1,~n,i!!:; 11ui ~!cns. ln: h..:~: '-"' 
aoe!.:.d'.\d~s cll t~v:,cm~.l m1~t~,. "\l 
atr:w~·.s d~ c(,ntrnto .:011\ pc~so.t.,; <•U 
cnLidnc!cs prm1d:is: 
b) revisar. UIJ1:l \·<'~ pllr ane, o :>1:ml) 

mcnetonndc no tt,m ~11,'.il'lor e .i~a 
lbr os ri:~ult~.dM c1., f•:r, ex~{ 11t,•l•; 

e>· cc-:inif•:,:1r 11s n:;\ :-1:tdr.~ :!~., N·· 
r;fu:,; e c:1ti<l.1tlc.J fc:~: •. ls e .su;,,·r~·l·' 
filOt~nJ a Cl..!UC:':'\t'Í\0 <.l~~ "~U,3 i) .. Oj!~ •• 
znn~ n:iua:s áe t?"3b.:.:J.~; 
<!) cM:c!t;if.r l\ e!:11><>nÇi'> t :i. ese 

eução cios prn;ram:ts e pro;ett:1 d!: 
!ntertl~:;;c Jln:-a fJ c;~..;cn-.·u.j·1~n•:.t:1·t).1 
econem.eo c:a Arn:11.1:ma a ear D ao 
outros or;:!.os ou t:it!G/\d;,s f~iet:\1~; 

e> p~tsta~ :o.tHst{:n• IJ tt<c\1 kl\ fl. -m 
tldndcs púbh;:ns nn c,:i.,,,;~c('ãa ou 
cxccuçãn de ,.;:.;:ar.~~ i t;.IU J>l'<~;~~;,j ' " 
i:om:ô(!rnf,a3 ;>rlJ1·\,a~!os ri:ira o uc-· 
.scm·c.l\·11n1iuto n,;::m::11, ~ cri:é:io da 
.SUD/1M; 

/> i:o:>rden:ir prc:lr::ma\ de a~~ls• 
U'.1!tlJ11· têcntcii r.:11~Jr,m1l, estrn::;:r!r:1 
ou tn\~mntio:-i:'11, u: t'l:g;,os ou cr.tlfü\• 
des fr1!er~l.s; 
"1 ft~::!I a::::1r :i e:rllonv:!to e o. éM· 

cu.;â.o dos 1m1ir:m,,1ii e p:oN!o.s m• 
tcrtr,11\lcs do !:'i:i.110 de vr.:orn::i,:.-i, 
Eoouüm!c:i di\ r.mr.:úma ou l!e int~· 
H'~i.e pnra o cic1cm·oh·l:r.en~o ~.:o•· 
11e1111co ,;la rc;:zio o c:,r10 de out-!"::is 
ôr:r:'!::llf ou t!atldn.:its lc~ern?s:. 

10 füo:::\l!:z:ir o em;,~"~º d:>t ~cur 
,o.~ ünaneeiros d,.~.~1:aclOi ao t>t.\noJ 
do \.'al•,r\Zl\\j,Í'l S:v:11.oll\ltil CÍl\ ,\t?U• 
,:õr.l::\, lnclu·,trc mcd::1:1,c o co:tlrnn:o 
ctr. u'-irns e str.:u;c! rt-1>.!11.~t:os cora c.2 
<ioc:um1m:0J i:oa::1,01'.u.:.l'los dns tt-1>• 
p~ct!\·a~ a~~:,•:sM: 

l> Jutg.i.r tla :,r:o:!•J:tdC c!Os proJ.:!• 
tos ou emjj;-crnà:n1cr.t,):1 pr,\'ados. de 
tulcto:NS~ pn:a (1 dC.:!::t•;oWLm.~n'.() ~Ctl• 
n.)m\co dn R~c;::.o ~ts:in:io à conecsp 
sâo de b~nef1c100 11s-zr.is eu de eola• 
bOTa~nC> fmnnct'l.r:\, · na feir.:na. da. le 
ll'IAI•""'~ YIPP"' ,.,., 
~ :.: :..: : ~,-;.~ ..•. _· _ •.. .:'. ;'_-;';..:~.:. ..:.:~ 
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MENSAGEM NO 168 DE 1989, DO PODER EXECUTIVO. 

EXCELENT!SSIMOS SENHORES MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL: 

Nos termos do parágrafo 10 do art.64 da Cons 
tituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada delibe 
ração de Vo1isas Excelências,acompanhado de Exposição de Moti· 
vos do Senhor Ministro de Estado do Interior e Secretário-Ge 
ral da Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional, o 
anexo projeto de lei que "dispõe sobre o Ordenamento Territo 
rial e a Política Florestal, para a região amazônica, e dá 
outras providências" 

Brasília, em 24 de abril de 1989. 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 21/89, DE 10 Dr ABRIL DE 1989, 
DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DO INTERIOR E SECRE 
TARIA GERAL DA SECRETARIA DE ASSESSORAMENTO DA DEFESA 
NACIONAL. 

sxcm.nsrrssmo SEXIIOR PRESIDENTE DA REPOBLIC . .\ 

Temos a honra de submeter à elevada consideração de Vos 
sa Exccl~ncia, o anexo anteprojeto de lei que,disp6e sobre o Ortl~ 
nauenr c Territorial e a Política Florestal para a Amac ôn í a Br a s í 

leira. 

2. A proposição ora encaminhada a Vossa Excelincia i fruta 
dos estudos realizados pelo frograma Nossa Natureza, criado pelo 
Decreto n9 96.944, de 12 de outubro de 1988, 
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3. O Ordenamento Territorial objetiva orientar a ocupação e 
o uso do solo, na região ama:Ônica, de acordo com a sua vocação, 
bem corno definir ireas e normas para o seu uso, observados os pri~ 
cÍpios gerais, estabelecidos no artigo 170 da Constituição, consl 
dcrando cm especial as ireas de preservação, de conservação, de 
ocupação populacional, de atividades agropccu5rias e florestais,os 
polos minerais, os projetos energ;ticos, as terras indígenas e as 
áreas de segurança do território nacional. 

4. A Política Florestal para a Amazônia, tem como objetivo 
harmonjzar a utilização das potencialidades econômicas com a fix~ 
ção de ireas de conservação e de preservação dos recursos natu- 
rais rcnoviveis, atendidas os seguintes postulados b5sic0s, sem 
prejudicar o Jesenvolvirncnto nacional e o atendimento das neccss! 
dadcs <las gerações, especialmente na conservação dos ccos~i~tcmas 
amazônicos, no u~o racional dos TCCUrsos naturais, nn intcgruciio 

da Amazônia sob o ponto de vista sócio-econômico, na proteção aos 
indígenas, no desenvolvimento integrado e na segurança do territ6 
rio nacional. 

5. Finalmente Senhor Presidente, o projeto de lei que ora 
submetemos i Vossa Excelfincia, dispõe ainda sobre as ircas paf~ • 
uso múltiplos, a reposição florestal, o fundo de reposição flor~s 
tal obrigat6rio e as penalidades previstas na legislação vigente. 

Aproveitamos a opo r tun í dade para renovar os nossos 
testos de profundo respeito. 

c?SX~-/fo~-,~/ ~;;r-R~~S BAYMA DENYS 
Ministro de Estado Secretario-Geral da 

Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional 
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Aviso nll 208 -SAP, 
Em 24 de abril de 1989, 

Excelentissimo Senhor Primeiro Secretário: 

Tenho a honra de encaminhar a essa 
Excelentissimo Senhor Presidente da 

Secretaria 
República, 

a Mensagem do 
acompanhada de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Es- 
tado do Interior e Secretário-Geral da Secretaria de Assesso 
ramento da Defesa Nacional, relativa a projeto de lei que 
"dispõe sobre o ordenamenlo Territorial e a Política Flores 

tal, pa~a a região amazônica, e dá outra~rovidências", 
Aproveito a oportunidade p a renovar a Vossa 

Excelência protestos de elevada estima e c nsideração. 

s 
RONALDOV'COSTi\ COUTO 

Ministro Chefe do Gabinete Civil 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado LUIZ HENRIQUE 
DO.Primeiro Secretário da 
BRAS!LIA (DF), 

Câmara dos Deputados 

Centro G ráflco do Senado Federal 


