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16.5. Quinta diretriz: Cooperação internacional. Promoção
da cooperação internacional relativa à gestão da biodiversidade, com
o fortalecimento de atos jurídicos internacionais.
Objetivos Específicos:
16.5.1. Fortalecer a preparação e a participação de delegações brasileiras em negociações internacionais relacionadas aos
temas da biodiversidade.

§ 2 o- No processo de consulta pública, o órgão executor
competente deve indicar, de modo claro e em linguagem acessível, as
implicações para a população residente no interior e no entorno da
unidade proposta.

e) articular-se com os demais ministérios afetos aos temas
tratados para a elaboração e encaminhamento de propostas de criação
ou modificação de instrumentos legais necessários à boa execução da
Política Nacional da Biodiversidade;

CAPÍTULO II
DO SUBSOLO E DO ESPAÇO AÉREO

f) promover a integração de políticas setoriais para aumentar a sinergia na implementação de ações direcionadas à gestão
sustentável da biodiversidade (conservação, utilização sustentável e
repartição de benefícios), evitando que estas sejam conflituosas; e

16.5.3. Estabelecer sinergias visando à implementação das
convenções ambientais assinadas pelo país.

g) estimular a cooperação interinstitucional e internacional para a melhoria da implementação das ações de gestão da biodiversidade.

16.5.4. Apoiar a negociação de acordos e convênios, justos
e com benefícios para o país, para o intercâmbio de conhecimentos e
transferências de tecnologia com centros de pesquisa internacionais e
estrangeiros.

17.4. A implementação da Política Nacional da Biodiversidade requer instância colegiada que busque o cumprimento dos
interesses dessa Política Nacional da Biodiversidade junto ao governo
federal, zele pela descentralização da execução das ações e vise assegurar a participação dos setores interessados.

16.5.6. Apoiar a participação dos centros de pesquisa nacionais em redes internacionais de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e programas relacionados ao conhecimento e à gestão da
biodiversidade.
16.5.7. Identificar e estimular a utilização de mecanismos
constantes de acordos internacionais que possam beneficiar a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, incluindo a
utilização do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo.
16.6. Sexta diretriz: Fortalecimento do marco-legal e integração de políticas setoriais. Promoção de ações visando ao fortalecimento da legislação brasileira sobre a biodiversidade e da articulação, da integração e da harmonização de políticas setoriais.

17.5. Buscará, igualmente, essa instância colegiada cuidar
para que os princípios e os objetivos da Política Nacional da Biodiversidade sejam cumpridos, prestando assistência técnica em apoio
aos agentes públicos e privados responsáveis pela execução de seus
componentes no território nacional.
17.6. O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do
Programa Nacional da Diversidade Biológica - Pronabio, instituído
pelo Decreto n o- 1.354, de 29 de dezembro de 1994, coordenará a
implementação da Política Nacional da Biodiversidade, mediante a
promoção da parceria entre o Poder Público e a sociedade civil para
o conhecimento, a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição justa e eqüitativa dos
benefícios derivados de sua utilização.
DECRETO N o- 4.340, DE 22 DE AGOSTO DE 2002
Regulamenta artigos da Lei n o- 9.985, de 18
de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza - SNUC, e dá outras providências.

Objetivos Específicos:
16.6.1. Promover o levantamento e a avaliação de todo o
quadro normativo relativo à biodiversidade no Brasil, com vistas em
propor a adequação para a gestão da biodiversidade.
16.6.2. Consolidar a legislação brasileira sobre a biodiversidade.
16.6.3. Promover a articulação, a integração e a harmonização de políticas setoriais relevantes para a conservação da biodiversidade, a utilização sustentável de seus componentes e a repartição de benefícios derivados da utilização de recursos genéticos,
de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado.
17. ARCABOUÇO JURÍDICO INSTITUCIONAL
17.1. Muitas iniciativas institucionais em andamento no
Brasil têm relação com os propósitos da Convenção sobre Diversidade Biológica - CDB e com as diretrizes e objetivos desta Política
Nacional da Biodiversidade. Planos, políticas e programas setoriais
necessitam de ser integrados, de forma a evitar-se a duplicação ou o
conflito entre ações. A Política Nacional da Biodiversidade requer
que mecanismos participativos sejam fortalecidos ou criados para que
se articule a ação da sociedade em prol dos objetivos da CDB. A
implementação desta política depende da atuação de diversos setores
e ministérios do Governo Federal, segundo suas competências legais,
bem como dos Governos Estaduais, do Distrito Federal, dos Governos
Municipais e da sociedade civil.
17.2. Tendo em vista o conjunto de atores e políticas públicas que, direta ou indiretamente, guardam interesse com a gestão
da biodiversidade e, portanto, com os compromissos assumidos pelo
Brasil na implementação da CDB, é necessário que a implementação
da Política propicie a criação ou o fortalecimento de arranjos institucionais que assegurem legitimidade e sustentabilidade no cumprimento dos objetivos da CDB, no que se refere à conservação e à
utilização sustentável da biodiversidade e à repartição justa e eqüitativa dos benefícios decorrentes de sua utilização.
17.3. Na implementação da Política Nacional da Biodiversidade, caberá ao Ministério do Meio Ambiente:
a) articular as ações da Política Nacional da Biodiversidade
no âmbito do SISNAMA e junto aos demais setores do governo e da
sociedade;
b) acompanhar e avaliar a execução dos componentes da
Política Nacional da Biodiversidade e elaborar relatórios nacionais
sobre biodiversidade;
c) monitorar, inclusive com indicadores, a execução das
ações previstas na Política Nacional da Biodiversidade;
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d) formular e implementar programas e projetos em apoio
à execução das ações previstas na Política Nacional da Biodiversidade
e propor e negociar recursos financeiros;

16.5.2. Promover a implementação de acordos e convenções internacionais relacionados com a gestão da biodiversidade, com
atenção especial para a Convenção sobre Diversidade Biológica e
seus programas e iniciativas.

16.5.5. Fortalecer a cooperação internacional em pesquisas,
programas e projetos relacionados com o conhecimento e com a
gestão da biodiversidade, e agregação de valor aos seus componentes,
em conformidade com as diretrizes do Componente 5.
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O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 84, inciso IV, e o art. 225, § 1 o-,
incisos I, II, III e VII, da Constituição Federal, e tendo em vista o
disposto na Lei n o- 9.985, de 18 de julho de 2000,
DECRETA:
Art. 1 o- Este Decreto regulamenta os arts. 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33, 36, 41, 42, 47, 48 e 55 da Lei n o- 9.985, de 18 de julho
de 2000, bem como os arts. 15, 17, 18 e 20, no que concerne aos
conselhos das unidades de conservação.
CAPÍTULO I
DA CRIAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Art. 2 o- O ato de criação de uma unidade de conservação
deve indicar:
I - a denominação, a categoria de manejo, os objetivos, os
limites, a área da unidade e o órgão responsável por sua administração;

Art. 6 o- Os limites da unidade de conservação, em relação
ao subsolo, são estabelecidos:
I - no ato de sua criação, no caso de Unidade de Conservação de Proteção Integral; e
II - no ato de sua criação ou no Plano de Manejo, no caso
de Unidade de Conservação de Uso Sustentável.
Art. 7 o- Os limites da unidade de conservação, em relação
ao espaço aéreo, são estabelecidos no Plano de Manejo, embasados
em estudos técnicos realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, consultada a autoridade aeronáutica competente e de acordo
com a legislação vigente.
CAPÍTULO III
DO MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Art. 8 o- O mosaico de unidades de conservação será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente, a pedido dos
órgãos gestores das unidades de conservação.
Art. 9 o- O mosaico deverá dispor de um conselho de mosaico, com caráter consultivo e a função de atuar como instância de
gestão integrada das unidades de conservação que o compõem.
§ 1 o- A composição do conselho de mosaico é estabelecida
na portaria que institui o mosaico e deverá obedecer aos mesmos
critérios estabelecidos no Capítulo V deste Decreto.
§ 2 o- O conselho de mosaico terá como presidente um dos
chefes das unidades de conservação que o compõem, o qual será
escolhido pela maioria simples de seus membros.
Art. 10. Compete ao conselho de cada mosaico:
I - elaborar seu regimento interno, no prazo de noventa
dias, contados da sua instituição;
II - propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e
otimizar:
a) as atividades desenvolvidas em cada unidade de conservação, tendo em vista, especialmente:
1. os usos na fronteira entre unidades;
2. o acesso às unidades;
3. a fiscalização;
4. o monitoramento e avaliação dos Planos de Manejo;
5. a pesquisa científica; e
6. a alocação de recursos advindos da compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto ambiental;
b) a relação com a população residente na área do mosaico;

II - a população tradicional beneficiária, no caso das Reservas Extrativistas e das Reservas de Desenvolvimento Sustentável;

III - manifestar-se sobre propostas de solução para a sobreposição de unidades; e

III - a população tradicional residente, quando couber, no
caso das Florestas Nacionais, Florestas Estaduais ou Florestas Municipais; e

IV - manifestar-se, quando provocado por órgão executor,
por conselho de unidade de conservação ou por outro órgão do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, sobre assunto de
interesse para a gestão do mosaico.

IV - as atividades econômicas, de segurança e de defesa
nacional envolvidas.
o-

Art. 3 A denominação de cada unidade de conservação
deverá basear-se, preferencialmente, na sua característica natural mais
significativa, ou na sua denominação mais antiga, dando-se prioridade, neste último caso, às designações indígenas ancestrais.
Art. 4 o- Compete ao órgão executor proponente de nova
unidade de conservação elaborar os estudos técnicos preliminares e
realizar, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos necessários à criação da unidade.
o-

Art. 5 A consulta pública para a criação de unidade de
conservação tem a finalidade de subsidiar a definição da localização,
da dimensão e dos limites mais adequados para a unidade.
o-

§ 1 A consulta consiste em reuniões públicas ou, a critério
do órgão ambiental competente, outras formas de oitiva da população
local e de outras partes interessadas.

Art. 11. Os corredores ecológicos, reconhecidos em ato do Ministério do Meio Ambiente, integram os mosaicos para fins de sua gestão.
Parágrafo único. Na ausência de mosaico, o corredor ecológico que interliga unidades de conservação terá o mesmo tratamento
da sua zona de amortecimento.
CAPÍTULO IV
DO PLANO DE MANEJO
Art. 12. O Plano de Manejo da unidade de conservação,
elaborado pelo órgão gestor ou pelo proprietário quando for o caso,
será aprovado:
I - em portaria do órgão executor, no caso de Estação
Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural,
Refúgio de Vida Silvestre, Área de Proteção Ambiental, Área de
Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna e
Reserva Particular do Patrimônio Natural;

