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~~tíni;{~rio do Meio Ambiente 
--~ 
GABINETE DO MINi§-TR.íL 

PORTARIA N9 68, DE 26 DE MARÇO DE 1§Ç~ ---- 
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO ,\MBlENTE. no uso das atribuições que -ihe ~ri 

conferidas, e de acordo com o disposto no Decreto no. 2.97'.!. de 26 de fevereiro de 1999 e 
Considerando a necessidade da definição e implementação imediata de ações relativas à áreas 

protegidas. recursos hídricos. gestão territorial integrada. controle e fiscalização ambiental. no Sítio do 
Descobrimento. no Estado da Bahia: 

Considerando o interesse do Governo do Estado da Bahia em firmar parceria com o MMA, 
visando o compartilhamento do trabalho e maior efetividade nos resultados a serem alcançados; resolve: 

Art. IQ Instituir Grupo Executivo. em conjunto com o Governo do Estado da Bahia. para 
formular as propostas de ação. com seus respectivos orçamentos. bem como implementar a execução 
dessas ações no Sítio do Descobrimento. 

Art. 2~ O Grupo Executivo será composto pelos seguintes membros do Ml.V.A e do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-lBAMA: 

I. Secretário de Biodiversidade e Florestas. que o coordenará; 
II. Presidente do IBAMA: 
III. Diretor da Diretoria de Ecossistemas, do IBAMA. 

Art. 32 O Governo do Estado da Bahia. será representado no referido Grupo, a convite do 
Mlv!A.. pelos seguintes membros: 

I. Secretário de Estado do Planejamento. Ciência e Tecnologia; 
II. Diretor do Centro de Recursos Ambientais, da Secretaria de Estado do Planejamento, 

Ciência e Tecnologia; 

III. Diretor do Departamento de Desenvolvimento Florestal. da Secretaria de Agricultura, 
Irrigação e Reforma Agrária 

Art. 42 Os trabalhos do Grupo Executivo terão a duração de dezoito meses. 
r- · Parágrafo único. O Grupo Executivo deverá, no prazo de trinta dias, preparar o programa de 

ações, bem como discutí-lo com as Prefeituras e comunidades envolvidas, e seu orçamento, contados da 
publicação desta Portaria · 

Art. s~ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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