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sentido os pianos e programas regionais ou setoriais de desenvolvimento
industrial e agrícola;
V - implantar, nas áreas críticas de poluição, um sistema
permanente de acompanhamento dos índices locais de qualidade ambiental;
VI - identificar c informar, aos Orgãos e entidades do Sistema Nacional do Meio Ambiente, a existencia de áreas degradadas ou ameaçadas de degradação, propondo medidas para sua recuperação; e
PÁGINA
VII - orientar a. educação, em todos os níveis, para a partiATOS DO PODER EXECUTIVO
10887
cipação ativa do cidadão e da comunidade na defesa do meio ambiente,
cuidando para que os currículos escolares das diversas meterias obrigaPRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA
10940
t6rias contemplem o estudo da ecologia.
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
10952
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
10957
Art. 20 A execução da Político Nacional do Meio Ambiente, no
ãmbito da Administração Pública Federal, terá a coordenação do SecretáMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
10958
rio do Meio Ambiente.
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
10958
Capítulo /I
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO
10958
DA ESTRUTURA DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE
-MINISTÉRIO-DA AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA
11005
MINISTÉRIO DO TRABALHO É DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
11005
Art. 30 O Sistema 'Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, constituído pelos Orgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito FeMINISTÉRIO DA INFRA-ESTRUTURA
11008
deral, dos Municípios e pelas fundações instituídas pelo Poder Público,
MINISTÉRIO DA AÇÃO SOCIAL
11008
responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, tem a seguinte estrutura:
CONTRATOS, EDITAIS E AVISOS
11008
INEDITORIAIS
11044
I - órgão Superior: o Conselho de Governo;
II - Orgão Consultivo e Deliberativo: o Conselho Nacional do
NOTA
Meio Ambiente - CONAMA;
Por motivos técnicos deixa de circular o indice dessa edição. O mesIII - órgão Central: a Secretaria- do Meio Ambiente da Presimo circulará com a edição de 08/86, (sexta-feira).
dencia da República - SENAM/PR;
A Direção
IV - órgão Executor: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renoveveis - IBAMA;
V - órgãos Seccionais:. os Orgãos ou entidades da Administração Pública Federal direta e indireta, as fundações instituídas pelo
Poder Público cujos-atividades eatejam associadas "as de proteção da
qualidade ambiental ou equelas de discip/inamento do náo de .recursos
ambientais, bem -assim os Orçãos e entidades estaduais responsáveis pela
ekecução de programas e projetos e pelo controle -s fiscalitaçãode . atividades capasea de provocar a degradação embientol; e
Decreto nó 99.274 ,. de 06 de jtámrde 1990.
VI - órgãos Locais: oa &cães ou entidades, municipais- responseveis pelo controle e 'fiscalização das , atividades referidas no inciao
Regulamenta Lei no 6.908, de . 27 de anterior, nas stiaa respectivos jUrisdições.
abril de 1901, e a Lei ne 6.938, de 31
O agosto de 1981,, , rine disPõem, raspesSeção I
tivaMente, eobre a criação de EstaçOes
Da-Constituição e Funcionaiento do Conselho
EcolOgicas e . Areas de Proteção AMbienNacional do peio AMbiente
tal e -cobre a.Pálltida ROCIO:lel do Meio
AMbiente, e g ontras-proVidificiaa.
Art. 40 O CONAMA comPõe-se de:
o PRESIDENTE DA REPOBLICA, no . uao, ágs atribuições que lhe
' I ...Pie:Vário; é
Cbefere e art. 84, ' incisoa IV e VI,. da.COhstitnição, e tendo:em Vista o
diepoatcr ea Lei ne 6j902ide 27 de abril de 1981, e na iei fie 6.938,4e
II - amaras, Técnicas.
àl de agosto de 1981, alterada nelas Leis ias 7.804, de 18 de julho de
1989, é 8,028,
„ de 12 .de. abril de 1990,
Art. 50 Integram o. plenário do CONAMA:
M .É . 0 R.á
0. r
I - o Secretário do Meio Ambiente, que o.preSidirá;
1/Turo
, MA ESECDO.O DA'POLITICA .MACIONAL DO MEIO AMBIENTE
II - o Secretario-Adjunto do Meio Ambiente, que será,o Secre, "
Capitulo
tlirio-Exedutivo;
DAS nII.ISUICNS
Art. ló Ne eáecução da Política Nacional do Meio .Ambiente,
III - aPresidente do INANA:,
—cumpre ai- poder Público,'n6S iene diferenteehiveis de governo:
IV - um representante de cada- um 0013 Ministros de Estado 'e
' I - manter a fistelitaçãopermanente dos reeursos Onibientais,
dos Secretários da Prebidendia da República, por eles designados;
visandó , e,comPatibi/iggção do desenvolviMento econômico com à proteção
do meio aMbiente e de equilíbrio ecolOgico;
V - um representante de-cada um dos ,doVernos estaduais e do'
- proteger as áreas . representativas de ecesaistemas meDistrito Federal, designados pelos respectivos- grivernadores;
diante. '14:Plantação de nnidades de coneervaçãO e preservação ecOlOgi.
-VI - um representante de Cada. Wim das seguinteii entidades,
arr. manter, atraveS do Orgãos especializados, da Administra....
á' g 1, 50,ica, o contrele 'PerManente dás atiVidades pdtenciel Oe-éketiva, a) das Confederac:dea-Nácionais,cla Indústrle, ao Comercio e da
Mente pOleiderea,' de modo a
com- no Critérios' vigentes
Agriculturar
-de;proteçãO aCliiental;
b) -das Conkederações Nacionais dos Trabalhadores. na Indás,
- incentivar o estudo -e a pesquisa. de tecnologíge pára o
uao racional e 4 PrOtecãO.dos
reCursps ambientais, utilizando nesse tria,. no Comercie ano AgricUltura;
„
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