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O desenvolvimento sócio econômico da Amazônia está 
intrinsecamente associado à gestão que nós, habitantes desta região, 
seremos capazes de fazer da sua biodiversidade. O futuro dependerá 
da relação respeitosa que nós iremos estabelecer com este meio 
natural exuberante. 

Se soubermos respeitar as leis naturais que regem o funcionamento 
dos diversos ecossistemas que fazem parte da Amazônia, ao valorizar 
os inúmeros produtos que este biorna nos oferece, transformando-os 
em bens que satisfaçam as necessidades humanas, seremos capazes de 
construir uma sociedade de bem estar para todos. 

Entretanto, se optarmos por modelos de desenvolvimento que não 
levem em consideração as especificidades de nossa região tropical, 
destruindo e disperdiçando os recursos naturais de maneira 
indiscriminada, nós legaremos um deserto às gerações futuras. 

A Ciência nos ensina que as atividades econômicas devem respeitar as 
leis que regem o funcionamento dos sistemas naturais. Mas isto não é 
suficiente: necessitamos de ir mais além, criando leis humanas que se 
preocupem com a preservação e a conservação do patrimônio natural 
que, aliás, no caso da Amazônia, pertence à toda a humanidade e, 
principalmente, a todos brasileiros. 

Por esta razão, tenho a satisfação de regulamentar, através do Decreto 
nº 1624, a Lei estadual nº 388 de 10 de dezembro de 1997, de autoria 
da Deputada Estadual Janete Capiberibe, que dispõe sobre o controle 
do acesso à biodiversidade do Estado do Amapá. Trata-se de um 
instrumento inovador no Brasil que disciplina o uso da biodiversidade, 
estabelecendo regras claras sobre d emprego de biotecnologias e da 
bioprospecção, bem como sobre a coleta de germoplasma, o acesso 
aos recursos genéticos, a conservação dos recursos, os direitos de 
propriedade intelectual, inclusive coletivos, entre outros. 
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Este dispositivo legal, inspirado em conceitos que defendem o 
desenvolvimento sustentável, abre novos caminhos no campo do 
Direito Ambiental, uma tarefa em construção. Para elaboração do 
Decreto nº 1624, em questão, fizemos apelo a eminentes juristas 
especializados do direito ambiental brasileiro. 

~o RõDiiÍG~S c:Ãim~ 
Oover11_a; 
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LEI 

LEI N• 0388 DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997 

Dispõe sobre os Instrumentos 
de controle do acesso ã 
biodiversidade do Estado do 
Jlmapá ' e dá outras 
providências. 

O GOVERNADO~ DO ESTADO DO AMAPÁ: 

Faço saber que a Assembléia Legislativa da Estado do 
Amapá decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo 1 
Das Disposições Gerais 

Art. 1° - Incumbe ao Poder Executivo preservar a diversidade, a integridade 
e a utilização sustentável dos recursos genéticos localizados no Estado ., . · -apá e 
fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material ge,, .ético, 
atendidos os seguintes princípios: 

1 - inalienabilidade dos direitos sobre a diversidade biológica e 
sobre os recursos genéticos existentes no território do Estado do Amapá; 

li - participação das comunidades locais e dos povos indígenas 
nas decisões que tenham por objetivo o acesso aos recursos genéticos nas 
áreas que ocupam. 

Ili - participação das- comunidades locais e dos povos indlgenas 
nos benefícios econômicos e sociais decorrentés dos trabalhos de acesso a 
recursos genéticos localizados no Estado do Amapá; 

IV - preleção e incentivo à diversidade cultural, valorizando-se os 
conhecimentos, inovações e práticas das comunidades locais sobre a 
conservação. uso, manejo· e aproveitamento da diversidade biológica e 
genética. 
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A.~ 2° - O controle e a fiscalização do acesso aos recursos 
genéticos visam à proteção, a conservação e à utilização sustentável · do 
patrimônio natural do Estado do Amapá, aplicando-se as disposições desta Lei 
a todas as pessoas físicas e jurldicas que· extraiam, usem, aproveitem, 
armazenem: comerclaüzam, liberem ou introduzam recursos genéticos no 
Estado do.Amapá. 

Art. 3° - Esta Lei aplica-se aos recursos biológicos e genéticos 
continentais, c~;1teiros, marltimos e insulares presentes no Estado do Amapá. 

Art. 4° - Esta Lei não se aplica : 

1 - ao todo, a suas partes e aos componentes genéticos dos 
seres humanos; 

li - ao intercâmbio de recursos biológicos realizado pelas 
comunid.ades locais e pelos povos indlgena~. entre si, para seus próprios fins e 
baseados em sua prática costumeira, 

CAPITULO li 
Das Atribuições Institucionais 

Art. 5° - Para assegurar o cumprimento do disposto nesta Lei, 
o Poder Executivo deverá : 

1 - criar comissão composta por representantes do Governo 
Estadual, dos municlpios, da comunidade científica e de organizações não - 
governar:nentais, com o objetivo de coordenar, avaliar e assegurar o 
desenvolvimento das atividades de preservação da diversidade e da 
integridade do patrim,.mio genético do Estado do Amapá, valendo-se da 
colaboração das empresas privadas; 

li - elaborar as diretrizes técnicas e cientificas para o 
estabelecimento de prioridades para a conservação de ecossistemas, espécies 
e gens, baseadas em fatores como o endernismo, a riqueza e o inter 
relacionamento de espécies e seu valor ecológico e, ainda, nas possibilidades 
de gestão sustentável; 

Ili - desenvolver planos, estratégias e pollticas para conservar 
a diversidade biológica e assegurar que o uso dos seus elementos seja 
sustentável. 

IV - estimular a criação e o fortalecimento de unidades de 
conservação, a fim de conservar espécies, habilals, ecossistemas 
representatlvos e a variabilidade genética dentro das espécies; 
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biodiversidade. 
V - capacitar pessoal para - proteger, estudar e usar a 

CAPITULO Ili 
Do Acesso aos Recursos Genéticos 

Art. 6° • Os trabalhos de levantamento e de coleta de recursos 
da diversidade biológica realizados no terrltérlo do Estado do Amapá deverão 
ser previamente autorizados pela autoridade competente, após apresentação 
de requerimento pela pessoa física ou jurídica solicitante, onde constem, pelo 
menos: 

1 - informação detalhada e especificada para a pesquisa dos 
recursos a que deseja ter acesso, incluindo seus usos atuais e potenciais, sua 
sustentabilidade o os riscos que possam decorrer do acesso; 

li - descrição circunstanciada dos métodos, técnicas. sistemas 
de coleta e instrumentos a serem utilizados; 

Ili • Jccalizaçüo precisa das áreas de acesso ao recursos; 

uso posterior. 
IV - indicação do destino do material coletado e seu provável 

Art. 7° - Os trabalhos referidos no artigo anterior deverão, · 
. obrigatoriamente, contar com o acompanhamento de instituição - técnico • 
cientifica· brasileira de reconhecido conceito na área. objeto de pesquisa 
.esoeclalmente designada para tal pela autoridade competente. 

Parágrafo Único - A instituição ·designada responde 
solidariamente pelo cumprimento das obrigações assumidas pela pessoa tisica 
ou jurldica autorizada ao desenvolvimento dos lraballios. 

A~ 8° • - A autorízaçãe emitida pela autoridade ÇQmpetente 
deverá conter, além das informaçõe~ · prestadas pelo solicitante, todas as 
demais obrigações a serem cumpridas, destacando-se: 

1 - submissão a todas as demais normas nacionais, em 
especial as de controle sânitário, de biossegurança,. de proteção -do meio 
ambiente e aduanelras; · 

li - garantia de ·participação estadual e nacional nos beneficias 
econômicos, sociais e ~ambientais dos produtos e processos .obtidos pelo uso 
dos recursosçenéücos encontrados no território do Êstado ~o-_Amapá; 

Ili - garanti~ do depósito obrigatório de um espécime de cada 
recurso. genético acessado; 
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IV - asseguração às comunidades tradicionais, indlgenas, entre 
outras, da remuneração por .• acesso aos direitos intelectuais coletivos, que se 
darão na forma especificada no contrato de acesso, sem que isso .represente 
qualquer tipo de transferência sobre o controle doOonheclmento. 

Art. 9° - Caberá à ·autoridade competente, em conjunto com a 
instituição desig.nada para o acompanhamento 'dos trabalhos ·~utorizados, 
-acornpanhar o cumprimento ·dos termos da autorízaçãq e,. particularmente, 
assegurar que:· 

1- o acesso seja feito excJusivamente às espécies autorizadas: 

li - sejam conservadas as condições ambientais da região 
onde se desenvolvem os trabalhos; 

Ili - haja permanentemente a participação direta de um 
especialista da instituição supervisora; 

IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e 
do destino das amostras-coletadas; 

V • tenha sido entregue um espécime· da ·amostra coíetada 
para-ser conservado ex situ, 

Parágrafo .único - A autoridade competente poderá 
·adicionalmente, caso julgue necessário, exigir a apresentação do estudo de 
impacto ambiental decorrente dos trabalhos a serem desenvolvidos. 

Art. 10 -··· As pessoas nsicas ou jurldicas autorizadas a. 
desenvolver trabalhos de acesso aos recursos genéticos . brasileiros· ficam 
obrigados a comunicar às autoridades ccmpetentes · quaisquer informações · 
referentes· ao transporte de espécimes coletados, sendo também responsáveis 
civil, penal e administrativamente pelo inadequado uso ou .manuselo de tais 

/ éspécimes e pelos efeitos adversos na conservação e no uso sustentável da 
'diversidade biológica. 

Art. 11 - A autorização para acesso aos recursos genéticos 
não implica· 'autorlzação para sua remessa ao exterior, a qual deverá ser 
previamente solicitada e justiflcadaà autoridade competente. 

Art. 12 - É ilegal o uso de recursos genéticos com fins de 
pesquisa, conservação ou aplicaçãoIndustrial ou comercial'que não-conte com 
o respectivo certificado de.acesso. 

Art. 13 - Não· se reconhecerão · direitos sobre recursos 
genéticos obtidos ou util_izados em descumprimento desta Lei, nexo se 
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considerando válidos tltutos de propriedade Intelectual ou similares sobre tais 
recursos ou, sobre produtos ou processos resultantes. do acesso em -tais 
condições.; · · · 

Art. 14 ~ A introduçao de espécimes e de recursos genéticos 
no Território do Estado do. Amapá dependerá- de prévia autorização e 
obedecerá às seguintes diretrizes: 

1 - A introdução de um espécime exótico s6 será admitida se 
dela· se puderem. esperar. beneüclos evldentes e bem definidos para 'as 
comunidades locais; 

li • A introdução de um espécime .exéneo só será admitida se 
não houver tecnologia adequada para. utilização de ·espécÍ~s l)a~as para o 
rnêsmo fim, e para auxiliar na preservação de espécies nativas; 

·111 ~ Nenhum espécime exótico poderá ser deliberadamente 
introduzido em qualquer habitat natural, entendendo-se çomo tal aquele que 
não tenha sido alterado pelo homem, sem os prévio$ estudos de impacto 
ambiental; · · 

IV - Nenhum espécime exótico poderá ser introduzido em 
habitats seminaturais, exceto quando a operação houver sido submetida a 
prévio estudo de impacto ambiental; 

• V. ~·A introdução de espécimes exóticos em habitats altamente 
.modificados s6 poceraocorrer 'apôs os seus efeitos sobre os 'h{Jbitats naturais 
e semlnaturais terem sido avaliados por meio de prévio estudo de impacto 
ambiental. 

CAPÍTULO IV 
Do Desenvolvimento o Transforõncla de Tecnologia 

Art. 15 - O Poder Público promoverá e apoiará o 
desenvolvimento de tecnologias nacionais sustentáveis para o uso e 
melhoramento de espécies. estirpes e variedades autóctones e darà prioridade 
aos usos e práticas tradicionais dentro dos territórios das comunidades locais, 
de acordo com suas aspirações. 

Parágrafo único - Para os fins deste artigo, o Poder Público 
promoverâ o levantamento e avauaçac das biotecnologias tradicionais e locais. 

Art. 16 - Será permitida a. utilização de ,biotecnologias 
estrangeiras, sempre e quando estas se submetam a esta Lei e demais 
normas sobre biossegurança, e a empresa pretendente assuma integralmente 

7 



a-responsabilidade por qualquer dano que possa acarretar à saúde, ao meio 
ambiente ou às culturas locais, no· presente e no futuro 

CAPITULpV 
Das Sanções Adminlatratlvas 

Art. 17 • O Poder Executivo estabelecerá em reçularnento o 
sistema de· sanções administrativas que se aplicarão aos infratores desta Lef. 
entre as seguintes: 

1 - admoestação por escrito: 
li - apreensão preventiva do recurso coletaco, assim como de 

materíaís, e equipamentos utilizados.na ação irregular; 

111.- multa diária cumulativa; 

IV - suspensao da permissão ou licença para acesso ao 
recurso: 

V - revogação da permissão ao licença para acesso é.au 
recurso: 

VI - apreensão deünitiva do recurso coletado, dos materiais e 
equlpamentosutlãzadcs na ação irregular. 

Parágrafo Único - As sanções estabelecidas neste artigo 
serão aplicadas sem prejuízo de ações civis ou penais cabíveis. 

CAPITULO VI 
Das Disposiçõós Finais 

Art: 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

.Art.19 - Revogai:i,-se as disposições em contrário. 

Macap~, 10 do dezembro de 1997. 

' -~'--·. TO RODRIGUES CAPmERin 
Governa. 
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GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
REGULAMENTAÇÃO DA LEI Nº 0388/97 

DECRETO Nº 1624 DE 25 DE junho DE 1999 

Regulamenta a Lei 388/97, que dispõe sobre os instrumentos de controle e 
acesso à biodiversidade do Estado do Amapá. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DO AMAPÁ, no uso de suas 
atribuições constitucionais, 

CONSIDERANDO a necessidade de o Estado do Amapá regulamentar o 
controle e o acesso aos recursos genéticos provenientes da biodiversidade 
de seu território bem como aos seus produtos derivados e conhecimentos a 
eles associados; 

CONSIDERANDO que a LEI nº 0388/97 necessita de tegulart1entação 
para que esse acesso se dê na. foana como preceitua a CONVENÇÃO DA 
DIVERSIDADE BIOLÓGICA; 

CONSIDERANDO a competência do Estado do Amapá para legislar 
sobre a matéria; 

CONSIDERANDO que o PDSA - Programa de Desenvolvimento 
Sustentável do Amapá busca instrumentalizar o modo pelo qual as 
comunidades tradicionais e indígenas, entre outras, possam garantir a 
manutenção de seu conhecimento e de sua cultura; 

Considerando o Atual estágio de Conservação da Biodiversidade do Estado 
Do Amapá 

DECRETA 

TÍTULO! 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
CAPÍTULO! 
DOS CONCEITOS 

Art 1º - Fica regulamentada a Lei nº 0388/97, de 03 de dezembro de 1997 
que será disciplinada na forma deste Decreto. 

Art. 'l!' - Esta lei será interpretada de acordo com os seguintes conceitos, 
que servirão, principalmente, quando da elaboração dos contratos de acesso 
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e conexos instrumentos jurídicos fundamentais para a boa consecução· dos 
interesses envolvidos. ' 

AMI3IENTE - Conjunto das C"Om lições externas ao organismo e que afeta 
o seu crescimento e desenvolvimento. 

ANTRÓPICO - Ação do homem sobre o meio ambiente. 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - Consentimento Prévio Fundamentado. 
Consentimento formal e por escrito da parte contratante ou instituição por 
ela definida, na qualidade de provedor de recursos biológicos baseado em 
informações fornecidas pelo receptor potencial dos recursos genéticos, 
antes de ser concedido o acesso aos mencionados recursos. 

BANCO DE DADOS - Registro, documentação e armazenamento de 
informações relativas a acessos de uma coleção. 

BASE DE DADOS - Coleção de informações sobre acessos, que inclui 
descritores e os estados dos descritores associados. 

BIODIVERSIDADE - No sentido mais geral, é o somatório de formas de 
vida que habitam o planeta. Presentemente, há dois pontos-de-vista sobre 
esta definição. 1) o conceito amplo afinna que é o total de organismos 
vivos existentes, sua variação genética e os complexos ecológicos por eles 
habitados; a diversidade considerada abrange aquela dentro da espécie, 
entre espécies e entre ecossistemas. 2) o conceito restrito afinna que é a 
multitude de bioformas, em todas as suas categorias taxonômicas e 
ecológicas, que habitam a biosfera; a inclusão dé fatores abióticos não é 
essencial para a formulação do I conceito, urna vez que o que importa é 
descrever um fenômeno natural, o qual não é dependente para sua 
visualização da inclusão de fatores físicos e químicos do ambiente. 

BIOTECNOLOGIA - Técnicas que usam organismos vivos ou partes 
destes para produzir ou modificar produtos, melhorar geneticamente 
plantas ou animais, ou desenvolver microrganismos para fins específicos. 
As técnicas de biotecnologia servem-se da engenharia genética, biologia 
molecular, biologia celular e outras disciplinas e seus produtos encontram 
aplicação nos campos científico, agrícola, médico e ambiental. 

B~OPROSPECÇÃO- atividade pela qual determinada área é sondada para 
identificação de organismos vivos de interesse. 
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CENTRO DE RECURSOS GEN~flCOS - Instituição incumbida de 
conservar e promover a utilização do germoplasma de espécies 
domesticadas ou de potencial econômico. 

COLETA - 1. Em recursos gencncos vegetais, o ato de coletar o 
gerrnoplasma de cultivos agrícolas, de aparentados silvestres de culturas ou 
de espécies com interesse científico e econômico, seja sob a forma de 
sementes, peças vegetativas ou o indivíduo transplantado. 2. Em botânica, 
o ato de coletar ramos, partes de plantas ou indivíduos de seu habitat 
natural para incorporá-los a herbários. 

CONDIÇÕES IN SITU - Condições em que se encontram os recursos 
genéticos dentro de ecossistemas e habitats naturais e, no caso das espécies 
domesticadas ou cultivadas, no entorno no qual hajam desenvolvido suas 
especificidades. 

CONSERVAÇÃO - 1. Em sentido amplo, é o conjunto de atividades e 
políticas que asseguram a contínua' disponibilidade e existência de um 
recurso. 2, Em sentido mais restrito, é o armazenamento e a guarda do 
germoplasma em condições ideais, permitindo a manutenção de sua 
integridade. 3. A conservação engloba a preservação, que é usada para 
germoplasma armazenado em temperaturas ctiogênicas. Veja 
criopreservação. 

CONSERVAÇÃO EX SITU - Ação de conservar a variação genética das 
espécies fora de suas comunidades naturais. Desdobra-se em várias 
modalidades, entre as quais conservação in vitro, em coleções a campo, em 
câmaras frias, em nitrogênio líquido etc. Acredita-se que o material genético 
mantido sob estas condições, longe de seu meio natural, esteja menos 
sujeito à ação de forças seletivas e, portanto, leva desvantagem sob o ponto 
de vista de adaptação, se reintroduzido em seu habitat natural. Esta teoria, 
muito aceita na literatura recente, ainda carece de confirmação experimental 
convincente. 

CONSERVAÇÃO IN SITU - Ação de conservar plantas e animais em suas 
comunidades naturais. As unidades operacionais são várias, destacando-se 
parques nacionais, reservas biológicas, reservas genéticas, estações 
ecológicas, santuários de vida silvestre etc. Acredita-se que o material 
vivendo sob estas condições está sob influência direta das forças seletivas 
da natureza e, portanto, em contínua evolução e adaptação ao ambiente, 
desfrutando de uma vantagem seletiva em relação ao material que cresce ou 
é conservado sob condições ex situ. 
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CRJOPRESERVAÇÃO - Conservação de germoplasma à baixa 
temperatura, normalmente em nitrogênio liquido (-196º q. 
DADOS DE PASSAPORTE - Conjunto de dados relativos à origem de 
um acesso. De fundamental importância são o nome da espécie, local e data 
da coleta (ou procedência), estado do material (silvestre ou cultivado) e o 
número pessoal do coletor. Dados desejáveis são as condições do habitat e 
da ecologia local, bem como, anotações sobre a planta em si, como altura, 
cor da flor etc. Estes dados são registrados à parte pelo coletor ou em 
cadernetas de coletor, especiais para este fim, com formulário padronizado 
que traz impresso os principais dados relativos à identificação de uma 
coleta. 

DESCRITOR - Característica mensurável ou subjetiva de um acesso, como 
altura da planta, cor da flor, comprimento do pecíolo, forma da folha etc. 
Os descritores são agrupados sob a forma de lista de descritores, uma para 
cada cultura em particular, e são aferidos através o estado do descritor, ou 
seja, as categorias reconhecidas como válidas para aquele descritor (ex.: cor 
de flor: 1. rosa 2. amarelada 3. azulada 4. arroxeada; cor de pecíolo: 1. verde 
2. verde-avermelhado 3. vermelho-esverdeado 4. vermelho). Descritores são 
aplicados na caracterização e avaliação de coleções de germoplasma para 
tomar suas propriedades agronômicas conhecidas. 

DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL - Proteção de uma 
invenção através do uso de instrumentos legais, por exemplo, patentes, 
direitos do autor, direitos do melhorista, direitos do agricultor, marcas e 
segredos comerciais, proteção de variedades vegetais etc. 

DIREITOS DO MELHORISTA - Poderes legais garantidos ao criador de 
uma variedade de planta ou direito exclusivo de sua comercialização 
durante um tempo determinado. As variedades protegidas por esse tipo de 
legislação podem ser usadas por outros melhoristas para o desenvolvimento 
de outras variedades. 

DIREITOS INTELECTIJAIS COLETIVOS - Proteção ao conhecimento 
tradicional ligado às inovações e práticas das comunidades que o detém. 
Instrumentaliza o contido no artigo 8j da Convenção da Biodiversidade. 

DIVERSIDADE BIOLÓGICA - Engloba todas as espécies de plantas, 
animais e microrganismos, além dos ecossistemas e processos ecológicos 
dos quais fazem parte. Veja biodiversidade (sinônimo). 

12 

DIVERSIDADE - Variabilidade; a existência de diferentes formas, em 
qualquer nível ou categoria. Há uma tendência de associar diversidade com 
o nível macro, como por exemplo diversidade de espécies ou diversidade de 
flores. 
diversidade genética - Veja variabilidade genética. 

ECOLOGIA - Ciência que estuda a interação de organismos com os 
fatores biótico e abiótico do meio. 

ECOSSISTEMA - Comunidade de espécies vegetais, animais e 
microrganismos de um habitat que, em conjunto com os elementos 
abióticos do ambiente, interagem como um sistema estável e clímax. A 
funcionalidade do sistema opera através de cadeias alimentares, que são 
ciclos biológicos de reciclagem da matéria viva, em que espécies dependem 
de outras espécies para completar seu ciclo biológico. No estádio clímax, as 
cadeias biológicas configuram uma rota circular. 

EROSÃO GENÉTICA- Perda de variabilidade genética de uma espécie. A 
perda pode atingir populações ou um genótipo particular, com a supressão 
de genes e/ ou séries alélicas do reservatório gênico da espécie. 

ESPÉCIE ENDÊMICA - Espécie com distribuição geográfica restrita a 
urna determinada área. 

ESTUDO ECOGEOGRÁFICO - Descrição da inter-relação entre fatores 
ecológicos e geográficos, geralmente aplicável à distribuição de espécies. 

LOCAL DE ORIGEM DOS RECURSOS GENÉTICOS - Local que 
possui os recursos genéticos em condições in situ. 

LOCAL QUE FORNECE RECURSOS GENÉTICOS - Local que 
fornece recursos genéticos obtidos de fontes in situ, aí incluídas as 
populações de espécies silvestres e domesticadas, ou de fontes ex situ, que 
podem ter origem nesse local. 

LEI DE BIOSSEGURANÇA-É a lei que estabelece normas de segurança 
e mecanismos de fiscalização no uso das técnicas de engenharia genética na 
construção, cultivo, manipulação, transporte, comercialização, consumo, 
liberação e descarte de organismo geneticamente modificado, visando a 
proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, bem como 
o meio ambiente. 

13 



MATERIAL GENÉTICO - Todo material de origem vegetal, animal 
microbiano ou de outro tipo que contenha unidades funcionais 
transmitidos por herança. 

MELHORAMENTO GENÉTICO - Disciplina ocupada com o 
cruzamento de plantas através de autofertilização, fertilização cruzada ou 
hibridação e que tem como propósito a produção de progênies melhoradas. 
Os objetivos mais importantes em programas de melhoramento são o 
aumento do rendimento da cultura, a seleção para resistência a pragas e 
doenças, o encontro de tolerância a estresses ambientais e a busca de 
características qualitativas (ex.: aumento do teor de amido em culturas 
tuberosas). 

MONITORAÇÃO - Verificação periódica das condições fisiológicas e 
sanitárias do acesso armazenado. Em sementes, a monitoração é conduzida 
aos 5 ou 10 anos (dependendo da espécie), após sua introdução na coleção 
de base, através de testes de germinação e patogenicidade. 

ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO (OGM) 
Organismo cujo material genético (ADN/ ARN) tenha sido modificado por 
qualquer técnica de engenharia genética. 

PATENTE - Uma forma de proteção da propriedade industrial. É o 
privilégio concedido ao dono de uma invenção que lhe dá exclusividade 
comercial (monopólio) sobre o produto ou processo patenteado durante 
um penado que varia de 15 a 20 anos. 

PATRIMÔNIO GENÉTICO - Conjunto dos recursos genéticos de uma 
região ou país. 

PRESERVAÇÃO- Veja criopreservação. 

PROVEDOR - o possuidor do conhecimento tradicional inquirido para 
transferi-lo. 

PROSPECÇÃO - Atividade que antecede o processo de coleta de 
germoplasma propriamente dito. Visa a efetuação de um estudo preliminar 
de um local, para assegurar o sucesso da expedição de coleta. 

RECURSOS BIOLÓGICOS - Indivíduos, organismos ou partes destes, 
populações ou qualquer componente biótico de valor ou utilidade real ou 
potencial que contenha o recurso genético ou seus produtos derivados. 
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RECURSO GENÉTICO -1) Material genético de valor real ou potencial. 
2) O termo refere-se, em geral, ao potencial econômico contido no 
reservatório genético de plantas, animais e outros organismos. 

UTILIZAÇÃO SUS1ENTÁ VEL - Utilização dos componentes da 
diversidade biológica de modo e ritmo que não ocasione a diminuição a 
longo prazo dessa diversidade - erosão genética -, mantendo, desse modo, 
as possibilidades de essa utilização satisfazer necessidades e aspirações das 
gerações atuais e futuras. 

VALOR DE CONVENIÊNCIA - Avaliação relativa ao bem-estar que o 
produto traz ao ser humano. 

VALOR DE MERCADORIA-Avaliação de compra e venda do produto. 

VALOR MORAL - Avaliação relativa ao bem em relação a si próprio. 

VALOR OPÇÃO - Valoração em relação o quanto aquele bem é útil em 
relação a futuras descobertas. 

VARIABILIDADE GENÉTICA - Amplitude (extensão) da variação 
genética existente para uma determinada espécie. Umá vez que a espécie é 
composta por populações locais (demes) ou taxa, a variabilidade genética 
funde-se naturalmente com o conceito de reservatório gênico ("genepool"). 
A variabilidade genética estrutura-se sob várias fonnas (ex.: polimorfismos, 
séries alélicas, poligenes etc.) e, para o caso de plantas entomófilas, a 
direcionalidade do fluxo gênico determinado pelo transporte do grão de 
pólen é bastante dependente do comportamento do inseto polinizador 
frente à flor. A ocorrência de 'diferenças entre indivíduos é devida às 
diferenças existentes na sua variabilidade genética. A variabilidade causada 
pelo ambiente manifesta-se geralmente como plasticidade, mas toda 
plasticidade fenotípica resulta de processos moleculares acontecendo no 
núcleo e citoplasma e esta é, portanto, genotipicamente controlada. A 
variabilidade genética em uma população é principalmente regulada por três 
conjuntos de fatores: 1. A adição de novo material genético através de 
mutação, migração (fluxo gênico) e recombinação. 2. A erosão desta 
variabilidade através da seleção e erros de amostragem ( deriva genética) e 3. 
A proteção da variabilidade armazenada através de mecanismos 
citofisiológicos e de fatores ambientais (ex.: oferta de diferentes habitats). A 
literatura de língua inglesa usa preferencialmente variação genética e menos 
freqüentemente variabilidade genética em seus textos. Em português ocorre 
o contrário e daí a sugestão da adoção de variabilidade genética. 
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ZONA TAMPÃO - Área vizinha ao local geograficamente delimitado no 
contrato, determinada em função do tipo de acesso. 

Parágrafo único - Em caso de divergências, dúvidas e confrontos de 
quaisquer dos termos supracitados, tendo em vista esta regulamentação, a 
decisão reger-se-á pela Convenção da Diversidade Biológica, sendo a 
Comissão de Acesso aos Recursos da Biodiversidade órgão máximo para a 
decisão definitiva. 

CAPÍTULO II 
DA COMPETÊNCIA 

Art. 3º - O Estado do Amapá reconhece como de sua competência o 
controle e a fiscalização do acesso aos recursos da biodiversidade que 
estejam localizados em seu território e que possuam características próprias 
da região Amazônica, bem como apresentem peculiaridades do Estado. 

Art. 4º - O Estado do Amapá controlará e fiscalizará o acesso à 
biodiversidade na forma de gestor de um bem coletivo, orientando-se para 
as permissões, autorizações e licenças pelos princípios da prevenção, 
participação pública, informação e usuário/ pagador. 

Al:t. 5º - Os recursos da biodiversidade do estado do Amapá e seus 
produtos derivados são bens de uso comum do povo, cumprindo função 
ambiental cuja utilização e acesso somente serão permitidos diante do 
cumprimento dos dispositivos especificados nesta regulamentação e demais 
normas de âmbito estadual e federal. 

Art. 6° - O uso dos recursos da biodiversidade devem ser garantidos para 
as atuais e futuras gerações, provendo a segurança alimentar, conservação 
dos ecossistemas e melhoria da qualidade de vida. 

CAPÍTULO Ili 
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DAS COMUNIDADES E DO ACESSO 

Art. 7° - A participação das comunidades locais e povos indígenas nas 
decisões sobre o acesso aos recursos da biodiversidade nas áreas que 
ocupam deverá ser garantida e facilitada pela SEMA - Secretaria de Meio 
Ambiente do Estado do Amapá, sob pena de responsabilização da mesma e 
anulação de quaisquer atos que não observem o disposto neste artigo. 
§ 1 ° o Estado do Amapá reconhece que o exercício do direito acima 
declinado dispensa qualquer declaração prévia ou registro das comunidades 

. envolvidas para sua manifestação. 
§ 2°- são reconhecidas as práticas culturais próprias no que concerne a 
processos decisórios de cada comunidade. 
§ 3° - o Estado do Amapá reconhece os direitos das comunidades locais e 
povos indígenas em se manifestarem em relação ao acesso de seus recursos 
e/ ou ao conhecimento a ele associado, limitando seu uso ou difusão por 
motivos de ordem cultural, espiritual, social, econômica ou de outra índole. 
§ 4° - o acesso aos conhecimentos intelectuais coletivos não implica 
qualquer tipo de transferência de direitos. 

Art. 8° - As comunidades indígenas e os povos tradicionais participarão 
dos beneficias econômicos e sociais mediatos e imediatos advindos de 
qualquer procedimento que envolva o acesso aos seus recursos genéticos de 
forma j~sta e eqüitativa. 

Art. 9° - São instrumentos de proteção à diversidade cultural: 
I- criação de áreas especialmente protegidas tendo em vista as culturas 
tradicionais; 
II- o não reconhecimento de x direitos de propriedade intelectual de 
produtos ou processos derivados de conhecimentos tradicionais utilizados 
sem autorização legal. 

Art. 10 - São instrumentos de incentivo cultural: 
1- estabelecimento de programas de capacitação científica e tecnológica que 
visem à pesquisa, conservação e uso sustentável da biodiversidade; 
II- execução de projetos e programas voltados para o conhecimento dos 
recursos da biodiversidade do Estado do Amapá; 
III- programas que visem à capacitação técnica e dotação de equipamentos 
voltados à garantia e manutenção do conhecimento tradicional dos povos 
indígenas e comunidades tradicionais. 
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Art. 11 - Para assegurar o cumprimento do disposto na Lei regulamentada, 
o Governo do Estado do Amapá designa a Secretária de Estado do Meio 
Ambiente, Ciência e Tecnologia {SEMA) para desempenhar as funções de 
autoridade competente, com objetivo de planejar, coordenar, supervisionar, 
controlar, licenciar, autorizar e avaliar o desenvolvimento das atividades de 
acesso aos recursos genéticos, tudo de acordo com o previsto nesta Lei e 
com os demais instrumentos de legislação ambiental do Estado e do País. 

Art. 12 - As decisões da SEMA relativas à política estadual de acesso e às 
autorizações de acesso serão referendadas pela Comissão de Acesso aos 
Recursos da Biodiversidade - CARB, composta pelos seguintes 
representantes: 
a) um representante do escritório regional da EMBRAP A. 
b) um representante da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Ciência e 
tecnologia - SEMA; 
e) um representante da Secretaria de Estado da Agricultura, Pesca, Floresta 
e do Abastecimento; 
d) um representante do Ministério Público do Estado do Amapá; 
e) um representante do Instituto de Pesquisas Científicas e Tecnológicas do 
Estado do Amapá; 
f) urn representante da Assembléia Legislativa; 
g) um representante do escritório regional do IBAMA; 
h) um representante da Universidade Federa1 do Amapá; 
~ um representante do município envolvido; 
j) um representante da Secretaria da Saúde; 
1) um representante da Secretaria de Justiça; 
m) um representante da Organização Comunitária envolvida; 
n) um representante da População Indígena envolvida; 
o) um representante das ONGs ambientalistas LOCAIS; 
p) um representante de Organização Extrativista; 
q) um representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais; 
r) um representante dos Engenheiros Florestais; 
s) um representante dos Pescadores; 
t) um representante do OCEAP; 
u) um representante da GTA; 
v) um representante da Federação das Indústrias; 
x) um representante da CPT. 

Parágrafo único - Caberá à SEMA nomear os componentes da CARB após 
apresentação de lista triplice de cada uma das representações. 
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Att 13 - Os membros da CARB serão assessorados por Câmaras Técnicas 
que terão como tarefa conjunta: 
1- coordenar e assegurar o desenvolvimento das atividades de preservação 
do patrimônio da biodiversidade do Estado do Amapá; 
II- avaliar a viabilidade técnica e ambiental do acesso; 
III- determinar procedimentos que garantam a gestão sustentável da 
biodiversidade; 
IV- determinar procedimentos técnicos e científicos de proteção para 
conservação de ecossistemas, espécies e gens, baseados em fatores como o 
endemismo, a riqueza o interrelacionamento de espécie e seu valor 
ecológico. 
§ 1° - As Câmaras Técnicas terão sua criação e composição definidas de 
acordo com a necessidade do objeto e estudo apresentados para o acesso; 
§ 2° - Os membros da Comissão deverão requisitar parecer técnico de um 
profissional habilitado em taxonomia sempre que a complexidade do tema 
dificultar ou diminuir a certeza científica sobre o acesso, e tal profissional 
será nomeado ad hoc pela autoridade competente. 
§ 3º - A SEM.A regulará o funcionamento da CARB por meio da edição 
de Regulamento Interno. 
§ 4° - o componente da câmara técnica observará a determinação do 
segmento social que representa; 
§ 5° Os membros da CARB e das Câmaras técnicas respondem penal, civil 
e administrativamente por seus atos. 
§ 6° a presidência da CARB caberá a SEMA que não terá direito a voto. 

Art. 14 - Além de firmar contratos de acesso, incumbe à SEMA, sempre de 
acordo com o previsto neste decreto e demais instrumentos de legislação e 
política ambiental: 
I - produzir, no prazo de seis nieses a partir da publicação deste texto e 
atualizar, a cada ano, relatório dos níveis de ameaça à biodiversidade 
estadual e dos impactos potenciais de sua deterioração sobre o 
desenvolvimento sustentável; 
II - elaborar, em conjunto com organismos de pesquisa estaduais, federais e 
municipais, e com as comunidades locais, listas dos recursos genéticos 
ameaçados de extinção ou de deterioração e dos locais ameaçados por 
graves perdas da diversidade biológica ; 
III - estabelecer mecanismos que possibilitem o controle e a divulgação das 
informações referentes às ameaças à diversidade biológica estadual; 
IV - desenvolver planos, estratégias e políticas para conservar a diversidade 
biológica e assegurar que o uso dos seus elementos seja sustentável; 
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V - acompanhar as pesquisas e inventários da diversidade biológica estadual 
e desenvolver um sistema de banco de dados para organizar e manter esta 
informação; 
VI - apoiar a criação e o fortalecimento de espaços territoriais 
especialmente protegidos a fim de conservar espécies, habitats, ecossistemas 
representativos e a variabilidade genética dentro das espécies, garantindo 
que a zona tampão dos ecossistemas representativos mantenham suficiente 
proteção no que concerne ao equilibrio ecológico destes. 
VII - prevenir e controlar a introdução de espécies exóticas no território 
estadual; 
VIII - contribuir para o desenvolvimento e o fortalecimento das atividades 
de conservação ex situ da diversidade biológica do Estado, de acordo com 
critérios estabelecidos pelo IEP A ou em convênio com outro órgão 
científico nacional; 
IX- identificar prioridades e promover a fonnação e capacitação técnica e 
científica de pessoal necessário às atividades de acesso, bem como propor 
programas de treinamento; 
X- fornecer anualmente relatório com as informações jurídicas, ecológicas e 
biológicas de acompanhamento e monitoramento do andamento do 
projeto licenciado para acesso de recursos da biodiversidade; 
XI - garantir o fluxo livre de informações a respeito de quaisquer 
procedimento de acesso, das partes contratantes e critérios do contrato; 
XII - garantir o intercâmbio de resultados das pesquisas; 
XIII - garantir o cumprimento do disposto nos artigos 6º e 7° deste 
regulamento; 
XIV - manter planos e projetos junto a instituições de ensino oficiais e 
instituições informais de educação ambiental, que demonstrem a 
importância estratégica ambiental, econômica, social e tecnológica da 
biodiversidade do estado do Amapá, bem como ações para sua conservação 
e preservação; 
XV - fomentar o desenvolvimento de programas de pesquisa, estudo e 
investigação da biodiversidade do Estado do Amapá; 

Art. 15 - A qualquer tempo, quando exista perigo de dano grave e 
irreversível decorrente de atividades praticadas na forma da lei 
regulamentada, a SEMA, com base em parecer técnico da CARB adotará 
medidas destinadas a impedir qualquer dano, podendo inclusive sustar a 
atividade, notadamente em casos de: 

1- perigo de extinção de espécies, subespécies, ou estirpes ou variedades na 
área autorizada para o acesso; 
II - razões de endernisrno ou raridade; 
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III - condições de vulnerabilidade na estrutura ou funcionamento dos 
ecossistemas; 
IV - efeitos adversos sobre a saúde humana ou sobre a qualidade de vida ou 
identidade cultural da população local e dos povos indígenas; 
V- impactos ambientais indesejáveis ou dificilmente controláveis sobre os 
ecossistemas; 
VI - perigo de erosão genética ou perda de ecossistemas, de seus recursos 
ou de seus componentes, por coleta indevida ou incontrolada de 
germoplasma; 
VII - descumprimento de normas e princípios de biossegurança ou de 
segurança alimentar; 
VIII - utilização dos recursos com fins contrários aos interesses 
municipais, estaduais e nacionais; 
IX - ausência de certeza científica; 
§ 1 º. - Para todos os efeitos a SEMA ficará adstrita aos critérios fixados 
pelo Princípio da Prevenção. 
§ 2°. - Caso seja decidido a continuidade do Projeto, a SEMA deverá 
organizar um Plano de Riscos Ambientais, visando a segurança ambiental. 

CAPÍTULO IV 
DO ACESSO AOS RECURSOS DA BIODIVERSIDADE 

Art. 16 - O acesso para levantamento e coleta da biodiversidade do estado 
do Amapá serão previamente autorizados pela SEMA. 
Parágrafo único - As pesquisas em andamento deverão adequar-se ao 
disposto nesta regulamentação, a critério da SEMA, não ultrapassando os 
limites temporais aqui previstos. 

A rt. 17 - O requerimento para os trabalhos de levantamento e coleta deverá 
ser acompanhado dos seguintes documentos: 
1- informações sobre os recursos objetos do acesso, sobre a área geográfica 
envolvida, seus usos atuais e prováveis bem como os riscos provenientes do 
levantamento e coleta; 
II- descrição dos métodos, técnicas, sistemas de coleta e instrumentos a 
serem utilizados; 
III- destino do material coletado e seu uso posterior; 
IV- currículo com a identificação completa de todos os responsáveis pelo 
levantamento e coleta de recursos da diversidade biológica; 
V- comprovação da capacidade jurídica para contratar, capacidade técnica 
para a bioprospecção e a titularidade da área acessada. 
VI- declaração da anuência do detentor do recurso da biodiversidade; 
VII- declaração do acompanhamento de instituição pública de pesquisa; 
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VII- declaração da anuência do detentor do conhecimento tradicional; 
IX- cronograma completo do orçamento e fontes de financiamento para o 
trabalho previsto bem como o valor da remuneração e compensação pelo 
acesso ao conhecimento intelectual coletivo; 
X- comprovação por meio de certidões do Poder Judiciário que não sofreu 
quaisquer condenações de âmbito civil ou penal; 
XI- comprovação por meio de declarações junto aos órgãos competentes 
do Estado que não sofreu quaisquer sanções administrativas por fatos que 
acarretem danos ou perigo ao meio ambiente; 
XII- termo de garantia que todo o desenvolvimento dos trabalhos se dará 
com base na utilização sustentável dos recursos; 
§ 1 ° - As comunidades tradicionais ou povos indígenas serão 
acompanhados para a anuência pelo Ministério Público e por antropólogo 
filiado à Associação Nacional dos Antropólogos a ser indicado pela SEMA. 
§ 2° - as planilhas especificadas no inciso IX devem ser disponibilizadas 
para as comunidades locais e/ ou povos indígenas quando requisitadas pelas 
mesmas. 
§ 3° a SEMA caso seja necessário poderá solicitar docwnentação 
complementar tendo em vista o disposto no artigo 15. 

Art. 18 - Tanto para as indenizações pelo acesso a áreas de povos 
indígenas e comunidades locais bem como a compensação pelo uso do 
conhecimento tradicional a valoração pretendida consignará os valores da 
mercadoria, conveniência, moral e de opção. 

Art. 19 - Os procedimentos de acesso contarão, obrigatoriamente, com o 
acompanhamento de instituição de pesquisa ou ensino brasileira, pública ou 
privada, de reconhecido conceito na área objeto do procedimento, 
aprovada pela autoridade competente e contratada pelo solicitante, antes da 
autorização. 
Parágrafo único - A instituição científica responde solidariamente pelas 
obrigações assumidas pelas pessoas físicas ou jurídicas autorizadas para o 
levantamento e coleta dos recursos da biodiversidade. 

Art. 20 - Caberá à autoridade competente, em conjunto com a instituição 
designada para o acompanhamento dos trabalhos autorizados, acompanhar 
o cumprimento dos termos da autorização e do contrato de acesso, e 
especialmente assegurar que: 

I - o acesso seja feito exclusivamente aos recursos genéticos e produtos 
derivados autorizados, quando não for o caso do contrato provisório, e na 
área estabelecida; 
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II - sejam conservadas as condições ambientais da região onde se 
desenvolvem os trabalhos; 
III - haja permanentemente a participação direta de um especialista da 
instituição técnico-científica brasileira de acompanhamento; 
IV - seja feito um informe detalhado das atividades realizadas e do destino 
das amostras coletadas; 
V - tenham sido entregues amostras das espécies coletadas para ser 
conservadas ex situ, em instituição designada pela autoridade competente. 

Art. 21 - A SEMA em conjunto com a instituição científica designada 
fiscalizará as atividades desenvolvidas tendo em vista o cumprimento dos 
termos da autorização. 

Art. 22 - O projeto de acesso será deferido pela SEMA em despacho 
fundamentado quando: 
1- satisfeitas as exigências anteriores; 
II- verificado que o solicitante atendeu as previsões legais, as normas de 
controle sanitário, biossegurança, proteção ao meio ambiente e aduaneiras; 
III- comprovado o local do depósito de uma espécie de cada recurso que 
deverá permanecer no herbário do IEP A; 
IV- garantida a participação estadual nos beneficias econômicos, sociais e 
ambientais dos produtos e processos obtidos pelo uso dos recursos da 
biodiversidade no Estado do Amapá, sem prejuízo do disposto no inciso V; 
V- assegurada a remuneração 'e compensação por acesso aos direitos 
intelectuais coletivos das comunidades tradicionais e povos indígenas. 
VI- garantido em compromisso formal de não remessa de material coletado 
para fora do Estado, salvo autorização da Assembléia Legislativa do Estado 
do Amapá; 
VII- declaração do solicitante que disponibilizará os resultados das 
investigações realizadas a SEMA; 
VIII. Observado o que dispõe o artigo 9° da lei regulamentada. 

Art. 23 - Os documentos relacionados com o procedimento de acesso, 
deverão estar disponíveis ao público. 

Art. 24 - O Estudo Prévio de Impacto Ambiental e o Relatório Ambiental 
serão exigidos sempre que for patente a significância do impacto do acesso 
aos recursos da biodiversidade do Estado do Amapá a critério da SEMA. 
Parágrafo único - Em se tratando de acesso a áreas ocupadas por povos ~ 
indígenas ou comunidades locais e áreas especialmente protegidas, haverá 
obrigatoriedade do EPIA/RIMA complementado por programa de 
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proteção ambiental para as áreas circunvizinhas, denominadas zona tampão 
conforme estabelecer a respeito a resolução do Conama. 

Art. 25 - Se a solicitação e o projeto de acesso forem considerados 
completos, a autoridade competente outorgará uma data, hora e número de 
inscrição e, no prazo de até quinze dias dessa data, tomará as seguintes 
providências: 

I - publicação de extrato da solicitação e do projeto de acesso no Diário 
Oficial do Estado; 
II - publicação de extrato da solicitação e do projeto de acesso, por três 
dias seguidos, no órgão de comunicação impressa de maior circulação da 
região onde se realizará o acesso; 
Parágrafo único - Se a solicitação e o projeto de acesso forem considerados 
incompletos não poderão ser aceitos pela SEMA, que os devolverá 
imediatamente para fins de correção ou complementação. 

Art. 26 - Dentro de sessenta dias seguintes à publicação da solicitação e 
projeto de acesso, a SEMA procederá ao seu exame, analisando as 
informações fornecidas na forma do art. 17, realizando as inspeções 
necessárias e, com base em parecer técnico-jurídico e em manifestações de 
qualquer interessado, apresentadas no prazo legal, decidirá sobre a 
procedência ou improcedência da solicitação. 
§ 1 ° O prazo previsto no caput poderá ser prorrogado, a juízo da 
autoridade competente sempre de forma fundamentada. 

Art. 27 - Até a data final do prazo para exame a autoridade competente, 
com base no parecer previsto no artigo anterior, deverá deferir ou indeferir 
a solicitação, sempre em decisão motivada. 
§ 1 º A decisão de indeferimento será comunicada ao interessado e encerrará 
a tramitação, sem prejuízo de recursos administrativos ou judiciais cabíveis. 
§ 2° Em caso de deferimento, a decisão será comunicada ao interessado no 
prazo de dez dias e publicada no Diário Oficial e no órgão de comunicação 
impressa de maior circulação da região onde se realizará o acesso, seguindo 
se a negociação e elaboração do contrato de acesso. 
§ 3° A exigência não cumprida ou não contestada no prazo de trinta dias, 
contados da ciência da notificação acarretará o arquivamento do pedido, 
encerrando-se a instância administrativa. 
§ 4 º O pedido será arquivado se for considerada improcedente a 
contestação oferecida à exigência. 
§ 5º Da decisão que denegar ou deferir o pedido de proteção caberá recurso 
no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação. 
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§ 6° todas as despesas decorrentes do acesso aos recursos da biodiversidade 
do Estado do Amapá correrão por conta do solicitante do acesso. 

Art. 28 - As solicitações de acesso a serem realizadas em áreas indígenas 
dependerão de consentimento prévio e fundamentado da comunidade 
indígena conforme o disposto nesta regulamentação; 

Art. 29 - . As pessoas fisicas ou jurídicas estrangeiras que solicitarem acesso 
a determinado recurso da biodiversidade do Estado do Amapá terão 
prioridade para solicitação face a outras pessoas, quando vindas de países 
que tenham subscrito a Convenção da Diversidade Biológica. 
Parágrafo único - O acesso a determinado recurso da biodiversidade do 
Estado do Amapá, por parte de pessoas fisicas ou jurídicas advindas de 
países não subscritores da CDB aceitarão Foro de Justiça indicado pela 
CARB, em detrimento de qualquer outro, por mais privilegiado que possa 
ser. 

TÍTULO II 
DO CONTRATO DE ACESSO 

CAPÍTULO! 
DAS PARTES E OBJETIVOS DO CONTRATO DE ACESSO 

Art. 30 - São partes no contrato de acesso: 
a) o Estado, representado pela SEMA; 
b) o solicitante· do acesso; 
c) o provedor do conhecimento tradicional 'ou do cultivo agrícola 
domesticado, nos casos de contratos de acesso que envolvam estes 
componentes. 

Art. 31 - Quando a solicitação de acesso envolva um conhecimento 
tradicional ou um cultivo agrícola domesticado, o contrato de acesso 
incorporará, como parte integrante, um anexo, denominado Contrato 
Acessório de Utilização de Conhecimento Tradicional ou de Cultivo 
Agrícola Domesticado, subscrito pela autoridade competente, pelo 
provedor do conhecimento tradicional ou do cultivo agrícola domesticado, 
pelo solicitante, quando for o caso, que estabeleça a compensação justa e 
eqüitativa relativa aos beneficias provenientes dessa utilização, indicando-se 
expressamente a forma de tal participação. 
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Art 32 - Durante a fase de negociação do contrato de acesso, o solicitante 
deverá apresentar à SEMA os contratos conexos que tenham firmado com 
terceiras pessoas, na forma prevista neste decreto. 

§ 1 º A instituição pública ou privada que sirva de apoio nacional, em regime 
de contrato conexo previsto nesta Lei, deverá ser aceita pela autoridade 
competente. 
§ 2º A aceitação prevista no parágrafo anterior, em nenhum caso, tomará a 
autoridade competente responsável pelo cumprimento do respectivo contrato 
conexo. 

Art. 33 - O contrato de acesso, determinado pelos termos e cláusulas 
mutuamente acordados pelas partes, deverá conter, além das informações 
prestadas pelo solicitante, todas as demais condições e obrigações a serem 
cumpridas, destacando-se: 
I - definição do objeto do contrato, tal qual registrado na solicitação e projeto 
de acesso; 
li - indicação dos beneficios de toda a ordem (econômica, social, técnica, 
tecnológica, biotecnológica, científica e cultural), assinalando-se sua 
distribuição inicial e posterior; 
III - determinação da titularidade de eventuais direitos de propriedade 
intelectual e de comercialização dos produtos e processos obtidos e das 
condições para concessão de licenças; 
IV - determinação das formas de identificação de amostras que permitam o 
acompanhamento das atividades de bioprospecção; 
V • obrigação do solicitante em não ceder ou transferir a terceiros o acesso, 
manejo ou utilização dos recursos genéticos e seus produtos derivados sem o 
consentimento expresso da SEMA e. quando for o caso, das comunidades 
locais ou populações indígenas detentoras do conhecimento tradicional ou do 
cultivo agrícola domesticado, objeto do procedimento de acesso; 
VI - compromisso do solicitante em informar previamente a SEMA sobre as 
pesquisas e utilizações dos recursos genéticos e produtos derivados objeto do 
acesso; 
Vll - compromisso do solicitante em transmitir à SEMA os relatórios e demais 
publicações que realizem com base nos recursos genéticos e produtos 
derivados objeto do acesso; 
VIII - compromisso do solicitante em informar previamente a SEMA sobre a 
obtenção de produtos ou processos novos ou distintos daqueles objeto do 
contrato; 
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IX - obrigação do solicitante em apresentar à SEMA relatórios periódicos dos 
resultados alcançados; 
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X - compromisso do solicitante em solicitar prévia autorização da SEMA 
para a transferência ou movimentação dos recursos genéticos e produtos 
derivados para fora das áreas designadas para o procedimento de acesso; 
XI - obrigação de depósito de amostras do recurso genético e produtos 
derivados objeto do acesso, incluindo todo material associado, em 
instituição designada pela autoridade competente, com expressa proibição 
de saída do Estado de amostras únicas; 
XII - indicação dos mecanismos de captação, distribuição, movimentação e 
transferência das amostras; 
XIII - eventuais compromissos de confidencialidade, sem prejuízo dos 
direitos relativos ao conhecimento tradicional e do regime jurídico para o 
acesso adotado neste decreto; 
XIV - eventuais compromissos de exclusividade de acesso em favor do 
solicitante, sempre que estejam de acordo com a legislação nacional sobre 
livre concorrência, sem prejuízo dos direitos relativos ao conhecimento 
tradicional e do regime jurídico para o acesso adotado neste decreto; 
XV - estabelecimento de garantia que assegure o ressarcimento, em caso de 
descumprimento das estipulações do contrato por parte do solicitante; 
XVI - estabelecimento de cláusulas de indenização por descumprimento de 
responsabilidade contratual, extracontratual e por danos ao meio ambiente; 
XVII - submissão a todas as demais normas municipais, estaduais e 
nacionais, em especial às de controle sanitário, de biossegurança, de 
proteção do meio ambiente e às aduaneiras; 
XVIII - disponibilização à SEMA do conhecimento gerado e informação 
resultante dos trabalhos desenvolvidos; 
XIX - participação estadual nos beneficios econômicos, sociais e ambientais 
dos produtos e processos derivados das atividades de acesso; 

Art. 34 - O prazo de vigência do-contrato de acesso será determinado pela 
autoridade competente, num máximo de três anos, a contar da data de sua 
assinatura, sendo renovável por períodos iguais ao originalmente pactuado. 
Parágrafo único. Sem prejuízo de outras cláusulas rescisórias avençadas, a 
autoridade competente poderá rescindir o contrato de acesso a qualquer 
tempo, com parecer fundamentado, em razão de desobediência aos 
dispositivos da lei regulamentada. 

Art. 35 - Poderão ser objeto de tratamento confidencial os dados e 
informações contidos na solicitação, na proposta, na autorização e no 
contrato de acesso, desde que possam ter uso comercial desleal por parte de 
terceiros, salvo quando sua divulgação seja necessária para a proteção do 
interesse público, do meio ambiente ou de direitos relativos ao 
conhecimento tradicional. 
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§ 1 ° Para os efeitos do previsto no caput, o solicitante deverá apresentar 
uma petição justificada, acompanhada de um resumo não-confidencial, que 
fará parte do expediente publicado. 
§ 2° Os aspectos confidenciais ficarão em poder da Autoridade Competente 
e não poderão ser divulgados a terceiros, salvo com ordem judicial. 
§ 3° A confidencialidade não poderá incidir sobre as informações previstas 
nos incisos I,III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XIII do artigo 17 deste 
decreto. 

Art. 36 - A SEMA poderá celebrar com centros de pesquisa e universidades 
públicas ou de utilidade pública, domiciliados no País, convênios que 
amparem a execução de um ou mais contratos de acesso, de conformidade 
com os procedimentos previstos na lei regulamentada. 

Art. 37 - Serão nulos os contratos que se firmem com violação da lei 
regulamentada, podendo ser decretada a nulidade de oficio pela autoridade 
competente ou a requerimento de qualquer pessoa 

CAPÍTULO II 
DO CONTRATO PROVISÓRIO DE BIOPROSPECÇÃO 

Art. 38 - Poderão ser requeridas autorizações e celebrados contratos de 
acesso aos recursos da biodiversidade do Estado do Amapá para 
bioprospecção sem a observância dos incisos II e IX do artigo 17 deste 
decreto, em áreas com localização e dimensões definidas pela SEMA, 
observado o zoneamento ecológico do Estado, atendendo-se o seguinte: 

1 - o contrato previsto neste artigo terá prazo de vigência máximo de um 
ano, a contar da data da assinatura, não sendo renovável; 
II - o contrato previsto neste artigo deverá prever um relatório 
circunstanciado da bioprospecção realizada. a ser entregue à autoridade 
competente até cento e vinte dias contados da data de término do contrato, 
e que terá tratamento confidencial pelo prazo de um ano do término do 
contrato; 
UI - não serão autorizadas utilizações comerciais de produtos ou processos 
obtidos a partir de procedimentos de acesso executados sob a égide dos 
contratos provisórios; 
IV - o acesso aos recursos genéticos encontrados na área dependerá de 
autorização e contrato realizados na forma dos artigos anteriores; 
V - o signatário do contrato previsto neste artigo não terá prioridade para 
receber autorização e firmar contrato de acesso aos recursos genéticos 
prospectados na área; 
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Vl - O contrato previsto neste artigo terá obrigatoriamente em uma de suas 
cláusulas a previsão de relatórios mensais do avanço da bioprospecção. 
Parágrafo único - No que concerne aos povos indígenas e comunidades 
locais quaisquer projetos de viabilidade conforme o caput deverão possuir o 
consentimento prévio da comunidade envolvida bem como o cumprimento 
dos ditames estabelecidos nesta regulamentação. 

Seção I 
Dos Contratos Conexos de Acesso 

Art, 39 - São Contratos Conexos de Acesso aqueles necessários à 
implantação e desenvolvimento de atividades relacionadas ao acesso a 
recursos genéticos, e que sejam celebrados entre o solicitante e: 

I- o proprietário ou possuidor do recurso natural que contém o recurso 
genético; 
II- o detentor de coleção de recursos genéticos em condições ex situ ou in 
sim; 
III- a instituição pública ou privada designada, na forma da lei 
regulamentada, para acompanhar as atividades de acesso, envolvendo 
obrigações que não devam fazer parte do contrato de acesso. 
Parágrafo único. Os contratos conexos estipularão uma participação justa e 
eqüitativa às partes nos beneficias resultantes do acesso ao recurso 
genético, indicando-se expressamente a forma de tal participação. 

Art. 40 - Sem prejuízo do acordado no contrato conexo e 
independentemente deste, a instituição pública ou privada estará obrigada a 
colaborar com a autoridade competente no acompanhamento e controle 
das atividades de acesso e a apresentar relatórios sobre as atividades de sua 
responsabilidade, na forma e periodicidade que a autoridade determine, 
assegurada sua adequação à natureza dos trabalhos contratados. 

Art. 41 - A celebração de um contrato conexo não autoriza o acesso ao 
recurso genético e seu conteúdo se subordina ao disposto no contrato de 
acesso e ao estabelecido na lei regulamentada. 

Art. 42 - Os contratos conexos incluirão uma cláusula suspensiva, 
condicionando o seu cumprimento à execução do contrato de acesso. 

Art. 43 - A nulidade do contrato de acesso acarreta a nulidade do contrato 
conexo. 
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§ 1 º. A autoridade competente poderá rescindir o contrato de acesso 
quando se declare a nulidade do contrato conexo, se este último for 
indispensável para a realização do acesso. 
§ 2º. A modificação, suspensão, rescisão ou resolução do contrato conexo 
poderá implicar a modificação, suspensão, rescisão ou resolução do 
contrato de acesso pela autoridade competente, se afetarem de maneira 
substancial as condições deste último. 
CAPÍTULO III 
DA RETRIBUIÇÃO 

Art. 44 - Além das remunerações e partilhas de beneficias contratadas entre 
solicitante, provedores de conhecimentos tradicionais e contrapartes dos 
contratos conexos, fica assegurada ao Estado justa compensação, que será 
monetária ou em direitos de comercialização, na forma definida pelo 
contrato de acesso firmado entre a autoridade competente . e as demais 
partes. 

Art. 45 - As retribuições previstas neste capítulo constituirão fundo estadual 
especial de conservação, pesquisa e inventário do patrimônio genético, 
destinado a ser instrumento de suporte financeiro para projetos 
relacionados ao acesso e à conservação de recursos genéticos e ao 
conhecimento associado a esses recursos. 
Parágrafo único. Os projetos previstos neste artigo serão selecionados pela 
SEMA em decisão referendada pela Comissão de Acesso aos Recursos 
Genéticos, de acordo com a disponibilidade de fundos e a adeoi ração aos 
princípios estabelecidos na lei regulamentada. 

CAPÍTULO IV 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE OS CONTRATOS DE ACESSO 

Art. 46 - As permissões, autorizações, licenças, contratos e demais 
documentos que amparem a pesquisa, coleta, obtenção, armazenamento, 
transporte ou outra atividade similar referente ao acesso a recursos 
genéticos, vigentes na data de publicação deste decreto, de acordo ou não 
com suas disposições, não condicionam nem presumem a autorização para 
o acesso; tampouco presumem posse para qualquer dos contratantes. 

Art. 47 - As pessoas fisicas ou jurídicas autorizadas a desenvolver trabalhos 
de acesso a recursos genéticos ficam obrigadas a comunicar à autoridade 
competente quaisquer informações referentes ao transporte do material 
coletado, sendo também responsáveis civil, penal e administrativamente 
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pelo inadequado uso ou manuseio de tal material e pelos efeitos adversos de 
sua atividade. 

Art. 48 - O contrato para acesso aos recursos genéticos não implica 
autorização para sua remessa ao exterior, a qual deverá ser previamente 
solicitada e justificada perante a autoridade competente. 
Parágrafo único. Fica expressamente proibida a remessa para o exterior de 
amostras únicas. 

Art. 49 - É ilegal o uso de recursos genéticos e produtos derivados para fins 
de pesquisa, conservação, aplicação industrial ou comercial, ou quaisquer 
outros, se não tiverem sido objeto de acesso segundo as disposições da lei 
regulamentada. 

Art. 50 - Não se reconhecerão direitos sobre recursos genéticos e produtos 
derivados obtidos ou utilizados em descumprimento à lei regulamentada, 
não se considerando válidos títulos de propriedade intelectual ou similares 
sobre tais recursos ou produtos derivados ou sobre produtos ou processos 
resultantes do acesso em tais condições. 
Parágrafo único. Os depositantes de criações intelectuais protegidos por 
direitos autorais, propriedade industrial, cultivares ou qualquer outra 
modalidade de propriedade intelectual, que tenham como base qualquer 
recurso genético ou conhecimento tradicional, bem corno as que tenham 
como base as tradições culturais ou artísticas de comunidades locais ou de 
populações indígenas, deverão certificar a aprovação das comunidades ou 
populações, obtida previamente ao requerimento da proteção legal da 
criação e em conformidade com a legislação federal, estadual e municipal 
ou do conhecimento tradicional. 

CAPÍTULO V 
DA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE ACESSO 

Art 51 - O contrato de acesso extingue-se: 
I - pela expiração do prazo estabelecido neste decreto; 
II - pela desistência do respectivo titular ou de seus sucessores; 
III - pela perda da capacidade do previsto no inciso V do artigo 17 da lei ; 
IV - por descwnprirnento de quaisquer cláusulas estabelecidas neste 
decreto; 
V - pelo trânsito em julgado de sentença nos âmbitos civil ou penal e/ ou 
administrativos por infrações cometidas a quaisquer bens ambientais. 
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Parágrafo único. A desistência à proteção somente será admitida se não 
prejudicar direitos de terceiros. 

Art. 52 - O contrato poderá ser cancelado administrativamente ex ojfido ou a 
requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, em qualquer das 
seguintes hipóteses: 
I - pela perda de homogeneidade ou estabilidade do contrato; 
II - na ausência de pagamento estipulado no contrato; 
III - quando não forem cumpridas as exigências estabelecidas neste decreto. 
IV - pela comprovação junto ao órgão de que o acesso tenha causado 
impacto desfavorável ao meio ambiente ou à saúde humana. 
§ 1 º O titular será notificado da abertura do processo de cancelamento, 
sendo-lhe assegurado o prazo de trinta dias para apresentar sua resposta, a 
contar da data da notificação. 
§ 2º Da decisão que conceder ou denegar o cancelamento, caberá recurso 
no prazo de trinta dias corridos, contados de sua publicação. 
§ 3º A decisão pelo cancelamento produzirá efeitos a partir da data do 
requerimento ou da publicação de instauração "ex officio" do processo. 

CAPÍTULO VI 
DA NULIDADE DO CONTRATO DE ACESSO 

Art. 53 - É nulo o contrato de acesso quando: 
I - não tenham sido observadas as condições do artigo 1 ° da lei 
regulamentada; 
II - tiver sido concedido contrariando direitos de terceiros; 
III - o título não corresponder a seu verdadeiro objeto; 
IV - no seu processamento tiver sido omitida qualquer das providências 
determinadas por este decreto, necessários à apreciação do pedido de 
expedição da autorização, licença, permissão ou certificado de acesso; 
Parágrafo único. A nulidade do contrato de acesso produzirá efeitos a partir 
da data do pedido. 

Art 54 - O processo de nulidade poderá ser instaurado "ex officio" ou a 
pedido de qualquer pessoa com legítimo interesse. 
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TÍ'I1JLO III 
DO ACESSO AOS RECURSOS 

CAPÍTULO I 
DOS RECURSOS in situ e ex situ 

Art, 55 · - Todo e qualquer procedimento de acesso a recursos da 
biodiversidade do Estado do Amapá em condições "in situ", dependerá de 
autorização prévia da SEMA e da assinatura e publicação do contrato. 

Art. 56 - A Autoridade Competente poderá firmar contratos de acesso a 
recursos genéticos que estejam depositados em centros de conservação ex 
situ localizados no território do Estado do Amapá, ou em outtos pAÍsea, 
desde que observados os ditames deste decreto. 
Parágrafo único. Aplicar-se-ão, no que couber, ao regime de acesso a 
recursos em condições "ex situ", as disposições relativas ao acesso em 
condições "in situ", 

Art. 57 - Os acordos de transferência de material genético ou análogos 
entre centros de conservação "ex situ" ou entre estes centros e terceiros, 
internamente ou mediante importação ou exportação, constituem 
modalidades de contratos de acesso. 
§ 1 º O centro de conservação provedor do recurso genético submeterá a 
solicitação de acesso à SEMA, que publicará extrá.to do pedido no Diário 
Oficial do Estado, no prazo de àté quinze dias da respectiva data. 
§ 2° Os acordos previstos no caput serão válidos desde que compatíveis 
com as condições pactuadas no contrato original de acesso ao recurso 
intercambiado e com os direitos de propriedade intelectual envolvidos. 
§ 3° Na avaliação da solicitação de acesso a autoridade competente poderá 
exigir retribuição, na forma desta Lei, o que deverá constar no acordo de 
transferência de material genético ou análogo. 
§ 4° Na avaliação da solicitação de acesso, a autoridade competente deverá, 
necessariamente, levar em consideração as manifestações apresentadas por 
qualquer interessado. 
§ 5° Somente após a homologação da proposta de acordo pela autoridade 
competente poderá o acordo ser firmado entre o centro de conservação e o 
interessado. 
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CAPÍTULO II 
DA PROTEÇÃO DO CONHECIMENTO TRADICIONAL 
ASSOCIADO A RECURSOS GENÉTICOS 

Art. 58 - O Poder Público reconhece e protege os direitos das comunidades 
locais e populações indígenas de se beneficiarem coletivamente por seus 
conhecimentos tradicionais. 
I- A compensação pela conservação dos recursos genéticos, mediante 
remuneração, bens, serviços, direitos de propriedade intelectual, de direitos 
intelectuais coletivos ou outros mecanismos será especificada no contrato 
de acesso, conforme o disposto no artigo 18 deste Decreto. 
§ 1 ° Por meio de representação ao Ministério Público, se for o caso, este 
promoverá as medidas judiciais e extrajudiciais para proteger os recursos 
genéticos do Estado e para defender os interesses e os direitos das 
comunidades locais e das populações indígenas, conforme alínea "a" do 
inciso II do artigo 54 da Lei Complementar Estadual nº 9 de 28 de 
dezembro de 1994. 
§ 2° A autoridade competente criará um cadastro estadual no qual serão 
depositados registros de conhecimentos associados a recursos genéticos 
pelas comunidades locais e populações indígenas e por qualquer 
interessado. 
§ 3° Cada registro do cadastro deverá ser submetido a um laudo etnológico 
e servirá para subsidiar as decisões relativas aos termos do contrato de 
acesso. 
§ 4° Por meio de convênios, poderão ser depositados no cadastro acervos 
sobre conhecimentos tradicionais de outras instituições, brasileiras ou 
estrangeiras, com a mesma finalidade do parágrafo anterior. 

Art. 59 - As comunidades locais e populações indígenas detêm os direitos 
exclusivos sobre seus conhecimentos tradicionais. 
§. 1 ° - A proposta de contrato de acesso somente será aceita se for 
precedida do consentimento formal, devidamente fundamentado, da 
comunidade local ou população indígena, obtido segundo as normas claras 
e precisas que serão definidas para esse procedimento pela SEMA. 
§. 2° - A critério da SEMA ou a pedido de qualquer interessado o contrato 
de acesso aos recursos das biodiversidade do Estado do Amapá em áreas 
ocupadas por povos indígenas ou comunidades locais poderá ser objeto de 
audiência pública. 
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Art. 60 - Fica assegurado às comunidades locais e populações indígenas o 
direito aos beneticios advindos do acesso a recursos genéticos realizado nas 
áreas que detêm, definido na forma de contrato conexo previsto neste 
decreto e após consentimento prévio fundamentado segundo o disposto no 
artigo anterior. 

Art. 61 - Nã.o se reconhecerão direitos de propriedade intelectual de 
produtos ou processos relativos a conhecimentos tradicionais associados a 
recursos genéticos ou produtos derivados, cujo acesso não tenha sido 
realizado em conformidade com este decreto. 

CAPÍWLOIII 
DO DESENVOLVIMENTO 
IBCNOLOGIA 

TRANSFERÊNCIA E DE 

Art. 62 - O Poder Público promoverá e apoiari o desenvolvimento de 
tecnologias nacionais sustentáveis para o estudo, uso e melhoramento de 
espécies, estirpes e variedades autóctones e apoiará os usos e práticas 
tradicionais das comunidades locais e populações indígenas. 
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Poder Público promoverá o 
levantamento e a avaliação das biotecnologias tradicionais e locais. 

Art. 63 - A SEMA permitirá a utilização de biotecnologias estrangeiras, 
sempre e quando estas se submetam a te, regulamentada e demais normas 
sobre bíossegurança, e a empresa pretendente assuma integralmente a 
responsabilidade por qualquer dano que possa acarretar à saúde, ao meio 
ambiente ou às culturas tmdicionais. 

Art. 64 - A SEMA criará mecanismos para assegurar e facilitar aos 
pesquisadores nacionais e aos provedores de recursos genéticos o acesso e a 
transferência de tecnologias que sejam pertinentes para a conservação e 
utilização sustentável da diversidade biológica ou que utilizem recursos 
genéticos sem causar danos ao meio ambiente nanual e cultural do Estado. 

Art. 65 - Em caso de tecnologias sujeitas a patentes ou outros direitos de 
propriedade intelectual, será garantido que os procedimentos de acesso e 
transferência de tecnologia se façam com proteção adequada a esses 
direitos. 

TÍTIJLO IV 36 

DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS 

CAPÍTULO! 
DOS AGENTES, DAS CONDUTAS E DAS INFRAÇÕES 

Art. 66 - As condutas e atividades que contrariem o disposto neste decreto 
serão punidas com sanções administrativas, independentemente das sanções 
civis e penais que poderão ser imputadas. 

Art. 67- Constitui infração toda ação ou omissão que importe na 
inobservância de preceitos estabelecidos na lei regulamentada e neste 
decreto, ou na desobediência às determinações de caráter normativo dos 
órgãos ou das autoridades administrativas competentes. 

Art. 68 - As infrações e respectivas sanções obedecerão ao disposto no 
Capítulo VI da Lei Federal 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1998 e o decreto 
3009 de 17.11.1998 que regulamenta a Lei complementar nº 005 de 
18.08.1994, no que couber. 

Art, 69 - São autoridades competentes para lavrar o Auto de Infração os 
funcionários da Secretaria do Meio Ambiente designados e os Policiais 
Militares do Batalhão Ambiental. 

§1º - os agentes incorporados ao Sistema Estadual do Meio Ambiente 
poderão deter poder de policia para lavrar o Auto de Infração, desde que 
legitimados por Resolução da Autoridade Competente. 
§2 º- Qualquer pessoa que constatar infração, poderá dirigir representação 
ao Secretário do Meio Ambiente, para efeito do exercício do poder de 
polícia; 
§3° - A Autoridade Competente que tiver conhecimento de infração é 
obrigada a promover sua apuração imediata, sob pena de co 
responsabilidade contratual; 
§ 4° - As infrações serão apuradas em procedimento administrativo próprio, 
assegurado o direito à defesa e ao contraditório, observadas as disposições 
desta regulamentação. 

Art. 70 - Nas infrações definidas neste decreto, é considerado responsável 
o mandante, o autor material, o diretor, o administrador, o membro de 
conselho e do órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou 
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta de outrem, deixar 
de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. 
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Art, 71 ,., - Sem prejuízo do disposto neste decreto, o agente, 
independentemente da existência de culpa, é obrigado a indenizar ou 
reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por seus 
atos. 

CAPÍTULO II 
DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

Art. 72 - São infrações administrativas, independentemente de outras que 
possam causar dano ao meio ambiente, quando do acesso ao recurso 
genético, ou prejuízo às partes contratantes: 

I - criar obstáculo ou dificultar o monitoramento ou fiscalização; 
II - acessar o recurso genético ou realizar bioprospecção na pendência de 
receber autorização ou licença; 
III - desatender notificações da Autoridade Competente; 
IV - levar material coletado a local diferente do indicado no projeto de 
acesso; 
V - exercer qualquer atividade licenciada ou autorizada fora dos padrões 
especificados no projeto de acesso; 
VI - deixar de atender normas de controle sanitário, biossegurança, 
proteção ao meio ambiente e aduaneiras; 
VII - prestar informação falsa; 
VIII - modificar dado técnico solicitado pela Autoridade Competente; 
IX - deixar de apresentar Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental, quando determinado pela Autoridade 
Competente; 
X - remeter qualquer material acessado, em qualquer de suas formas, a local 
diferente do especificado em contrato, sem prévia autorização da 
Autoridade Competente; 
XI - deixar de manter informados os trabalhadores, qualquer pessoa e a 
coletividade, quando suscetíveis de serem afetados pela atividade, sobre 
todas as questões relacionadas com a saúde e a segurança, bem como sobre 
os procedimentos em caso de acidentes; 
XII - deixar de estabelecer programas preventivos e de inspeção pata 
garantir o funcionamento das instalações sob sua responsabilidade, dentro 
dos padrões e normas de biossegurança, definidos pela CINBio; 
XIII- deixar de notificar à SEMA, às autoridades de Saúde Pública e às 
entidades de trabalhadores, o resultado de avaliações de cisco a que estão 
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submetidas as pessoas expostas, bem como qualquer acidente ou incidente 
que possa provocar a disseminação de agente biológico; 
XIV - deixar o proponente de investigar a ocorrência de acidentes e as 
enfermidades possivelmente relacionados com o acesso realizado, 
notificando suas conclusões e providências à SEMA. 
XV - acessar os recursos sem aguardar sua prévia aprovação, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado; 
XVI - não investigar, ou fazê-lo de forma incompleta, os acidentes 
ocorridos no curso de pesquisas e projetos, ou não enviar relatório 
respectivo à autoridade competente no prazo máximo de cinco dias a 
contar da data de transcorrido o evento; 
XVII - não adotar os meios necessários à plena informação da SEMA, das 
autoridades da Saúde Pública, da coletividade, e dos demais empregados da 
instituição ou empresa, sobre os riscos a que estão submetidos, bem como 
os procedimentos a serem tomados, no caso de acidentes; 
XVIII - deixar de depositar um espécime de cada recurso no Estado do 
Amapá, salvo autorização da Autoridade Competente; 
XIX - deixar de remunerar, nas condições contratadas, o acesso obtido ao 
conhecimento tradicional na forma especificada em contrato. 
XX - violar um dos incisos do artigo 9° da lei regulamentada 
XXI - introduzir espécimes exóticos sem a autorização ou conhecimento 
da autoridade competente, mesmo que não altere o habitat natural ou 
seminatural; 
XXII - introduzir espécimes exóticos sem a autorização ou conhecimento 
da autoridade competente alterando o habitat natural ou seminatural; 
XXIII - acessar recursos genéticos com fins de pesquisa, conservação ou 
aplicação industrial ou comercial que não conste no contrato de acesso; 
§ 1 ° - No caso de reincidência, a multa será aplicada em dobro. 
§ 2º - No caso de infração continuada, caracterizada pela permanência da 
ação ou omissão inicialmente punida, será a respectiva penaJidade aplicada 
diariamente e cumulativamente até cessar sua causa, sem prejuízo da 
autoridade competente determinar a paralisação da atividade imediatamente 
e/ ou interditar o laboratório ou a instituição ou empresa responsável. 
§ 3° - As infrações, que de acordo com a Lei 9.605/98, indiquem indícios de 
crime ambiental, serão levadas ao conhecimento do Ministério Público 
Estadual, via representação. 

Art. 73 - As sanções administrativas por infração ao artigo antecedente, 
serão aplicadas da seguinte maneira: 
I - admoestação por escrito, para as infrações previstas nos incisos I, XI e 
XIII, acrescido da multa pecuniária de 30000 UFIR por infração cometida; 
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II - apreensão preventiva do recurso coletado, assim como de materiais e 
equipamentos usados na ação irregular para as infrações previstas nos 
incisos II, IV e XV, acrescido de multa pecuniária de 40000 UFIR por 
infração cometida; 
III - multa diária cumulativa para as infrações previstas nos incisos III, V, 
VII e XIX que será no valor de 4000 UFIR por infração cometida;; 
IV - suspensão da permissão ou licença para acesso ao recurso para as 
infrações previstas nos incisos VI, VIII, IX e XII, acrescido de multa 
pecuniária de 5000 UFIR por infração cometida; 
V - revogação da permissão ou licença para acesso ao recurso para as 
infrações previstas nos incisos X, XIV, XVI e XX acrescido de multa 
pecuniária de 70000 UFIR por infração cometida; 
VI - apreensão definitiva do recurso coletado, dos materiais e equipamentos 
utilizados na ação irregular para as infrações previstas nos incisos XIII, 
XXI, XXII e XXIII acrescido de multa pecuniária de 100000 UFIR por 
infração cometida; 
§ único - Os valores arrecadados nas sanções aqui estipuladas serão 
convertidos para o Fundo Estadual do Meio Ambiente, e revertidos em 
beneficio da conservação da biodiversidade do Estado do Amapá. 

Art .. 74-As sanções estabelecidas no artigo antecedente serão aplicadas sem 
prejuízo das multas, de ações civis ou penais cabíveis; 

Art. 75 - O órgão competente destinará gratuitamente o material 
apreendido - se de adequada qualidade - para distribuição, como semente 
para plantio, agricultores assentados em programas de Reforma Agrária ou 
em áreas onde se desenvolvam programas públicos de apoio à agricultura 
familiar, vedada sua comercialização. 

CAPÍTULO III 
DA PRESCRIÇÃO 

Art. 76 - A pretensão punitiva prescreverá a contar do conhecimento da 
SEMA, enquanto que a pretensão executória da pena prescreverá a contar 
do momento de sua publicação no órgão oficial; 

Art. 77 - Os prazos de extinção da punibilidade serão os seguintes: 
I - Admoestação por escrito em um ano; 
II- Apreensão preventiva do recurso coletado, assim como de materiais, e 
equipamentos utilizados na ação irregular em dois anos; 
III- multa diária cumulativa em três anos; 
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IV- suspensão da permissão ou licença para acesso ao recurso em quatro 
anos; 
V- revogação da permissão ou licença para acesso ao recurso e apreensão 
definitiva do recurso coletado, dos materiais e equipamentos utilizados na 
ação irregular em cinco anos; 

CAPÍTULO IV 
DOS ATOS E TERMOS PROCEDIMENTAIS 

Art. 78 - O procedimento administrativo terá inicio com a notificação 
pessoal do proponente, contratante ou seu representante legal, com o prazo 
de trinta dias para oferecer resposta contra o Auto de Infração, contados da 
data da ciência da autuação; 
§ 1 ° - Achando-se o infrator ausente do local, será notificado por via postal, 
em carta registrada, que deverá ser juntado no procedimento administrativo; 
§ 2° - Não sendo encontrado o infrator como preconiza o parágrafo 
anterior, será efetuada notificação por edital, dentro do prazo de quinze 
dias, pelo menos uma vez no órgão de imprensa oficial; 

Art. 79 - Notificado o infrator sem que este compareça, o procedimento 
prosseguirá à sua revelia; 

Art. 80 - A autoridade processante realizará as diligências necessárias para 
esclarecer os fatos, recorrendo, se necessário a peritos e técnicos; 

Art. 81 - Os esclarecimentos técnicos ou periciais serão reduzidos a termo 
nos autos do procedimento administrativo, sendo dispensado quando for 
juntado o laudo. 

Art. 82 - Constituindo as irregularidades em crime, a autoridade processante 
encaminhará certidões das suas peças ao órgão competente. 

Art. 83 - Será assegurado ao infrator todos os meios adequados para que 
exercite a ampla defesa. 

Art. 84 - Encerrada a instrução , a autoridade processante terá dez dias para 
julgar motivadamente o procedimento administrativo, a contar da juntada 
da resposta do infrator, ou no mesmo prazo, da última prova realizada por 
força da ampla defesa. 
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Art. 85 - Constatada a existência de vício insanável, a autoridade julgadora 
declarará a nulidade total ou parcial do procedimento. 

Art. 86 - Os prazos mencionados neste capítulo poderão, a critério da 
autoridade, ser prorrogados uma única vez. 

Art. 87 - A decisão da sentença do procedimento administrativo ou sua 
declaração de nulidade deverão ser publicado no prazo de dez dias no 
Diário Oficial do Estado. 

CAPÍTULO V 
DOS ATOS, DOS DESPACHOS E DOS PRAZOS 

Art. 88 - Os atos, despachos e decisões nos procedimentos administrativos 
produzirão efeito após sua publicação no Diário Oficial do Estado do 
Amapá, exceto: 
I - despacho de mero expedientes que não necessitam ser do conhecimento 
das partes; 
II - pareceres técnicos, a cuja vista, no entanto, terão acesso às partes, caso 
requeiram; 
III - outros que o decreto de regulamentação indicar. 

CAPÍTULO VI 
DA REVISÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO 

Art. 89 - Mediante requerimento e depósito prévio da multa aplicada e 
devidamente atualizada, a revisão será recebida no prazo de dez dias a 
contar da publicação da sentença e será processada quando: 
I - a decisão for manifestamente contrária ao dispositivo legal ou à 
evidência dos fatos; 
II - surgirem, após a decisão, provas da inocência do infrator; 
§ 1 ° - Não constitui fundamento para a revisão a simples alegação da 
penalidade injusta; 
§ 2º - O depósito prévio da multa aplicada deverá ser juntada, por meio de 
comprovante próprio, simultaneamente com o recurso, sob pena de não ser 
admitido, e por conseguinte ser declarado deserto; 
§ 3° Não sendo declarado deserto o recurso, este não será remetido no 
efeito suspensivo; 

42 

Art. 90 - O recurso será dirigido ao COEMA, que decidirá sobre o seu 
processamento, e sua decisão será sempre fundamentada no prazo de dez 
dias e publicada pelo órgão oficial do Estado. 
Parágrafo único - O presidente do COEM.A, para os fins específicos 
contidos neste decreto, não tem direito a voto. 

CAPÍ11JLO VII 
DAS CERTIDÕES 

Art. 91 • Será assegwado, no prazo de trinta dias a contar da data da 
protocolo do requerimento, o fomecimento de certidões relativas às 
matérias de que trata este decreto, desde que regularmente requeridas .e 
comprovado o recolhimento das taxas respectivas. 

TÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 92 - A SEMA expedirá os atos normativos complementares ao 
cumprimento deste decreto. 

Moc:apá: 25 de junho de 1999 

43 


