
PORTARIA N• 268, DE 22 DE OUTUBRO DE 2004 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei no 

· 10.683,- de 28-de maio de 2003, resolve:' ' 

Art. lo Instituir, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, 
Grupo· Bxecurívo-Gêx, com a finalidade de propor diretrizes e es 
tratégias a serem adotadas com vistas à implementação do com 
ponente Mata Atlântica do Subprograma de ProjetosDemonstrativos 
PD/ A, do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais do 
Brasil. · · 

Art. 2o Ao GEx compete: 
I - propor estratégias de ação, definir diretrizes e proce 

dimentos, relacionados à implementação das ações previstas no com 
ponente Mata Atlântica do PD/A; e 

Il - subsidiar a Comissão Executiva do PD/A, para tomada 
de decisões relacionadas ao referido componente. 

Art 3o O GEx é composto por titulares e respectivos su 
plentes, dos seguintes órgãos e orgamzações não-governamentais, a 
seguir indicados: . 

I - dois re,Presentantes da Secretaria de Biodiversidade e 
Florestas do Ministério do Meio Ambiente, sendo um representante 
do Núcleo de Assessoria e Planejamento a Projetos na Mata Atlân 
tica-NAPMA e um representante da Diretoria de Areas Protegidas; 
· Il - um representante do Instituto Brasileiro do Meio Am- 
biente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA; · 

· ill - um representante do Sub-Programa de Projetos De 
monstratlvos-PD/A, indicado pela Secretaria de Políticas para o De 
senvolvimento Sustentável; e 

IV - um representante de organização não-governamental 
ambientalista, indicado pela Rede de Organizações Não-Govemamen- · 
tais da Mata Atlánllca-RMA. 

Art. 4o A Secretaáa de Biodiversidade e Florestas prestará 
apoio técnico e administrativo ao funcionamento do GEx_ 

Art, 5o Poderão ser convidados a participar das atividades do 
GEx rel?resentantes de outros órgãos e entidades não-governamentais, 
e especialistas, que possam contribuir para o alcance do objetivo do 
GEx. 

Art. 60 As despesas decorrentes das atividades previstas nes 
ta Portaria correm à conta dos órgãos, entidades, e organizações não 
governamentais representados. 

Art. 7o A participação no GEx não enseja qualquer tipo de 
remuneração. 

· Art. 80 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu- 
blicação. 
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