
Ministério do· Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal 

GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA N9 99, DE 2 DE JUNHO DE 1998 

Q MINJSTRO DE ESTADO, DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS BiDRICOS E 
DA AMAZÔNIA LEGAL, no uso de suas atribuições, previstas na Medida Provisória nº 813, de Iº de 
janeiro de 1995, e suas reedições, e 

Considerando o compromisso, assumido pelo Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos 
Hídricos e da Amazôrua Legal - MMA, de apoiar as comemorações dos SOO anos da descoberta do 
Brasil. 

Considerando a criação, no âmbito do Poder Executivo Federal, do Museu Aberto do 
Descobrimento e os aspectos ambientais da região onde está localizado, entre os quais merece destaque 
os remanescentes da Mata Atlântica. 

Considerando que a mencionada região foi reconhecida, pela UNESCO, como Reserva da 
Biosfera da Mata Atlântica. resolve: 

Art. 19 Criar Grupo de Trabalho composto por S (cinco) representantes do Ministério do Meio 
Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazôaia Legal, e quatro do InstiMo Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis- IBAMA, para a realização das seguintes atividades: 

I - Definir, em conjunto com representantes do Governo do Estado da Bahia, dos Murucípios 
envolvidos e de Organizações Não Governamentais, ações prioritárias que visem o desenvolvimento 
sustentável, nos aspectos relaciooados ao meio ambiente da região; e 

II - Promover, coordenar, apoiar e acompanhar a implementação de ações prioritárias que 
visem o desenvolvimento sustentável, nos aspectos relativos ao meio ambiente da região. 

Art. 'Z' O Grupo de Trabalho será coordeoado pelo Ministério do Meio Ambiente, dos 
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, através da Secretaria de Coordenação dos Assuntos de 
Desenvolvimento Integrado - SOi, que fornecerá o apoio necessário ao desenvolvimento das atividades 
descritas no art, 1 º. 

Art. 3° As atividades previstas nesta Panaria, deverão ser concluídas até o dia 22 de abril do 
ano de 2000. 

Art. 4~ Esta Panaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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