
  
PORTARIA MINTER Nº 445, DE 16 DE AGOSTO DE 1989 

  
  

REVOGADA pela Portaria nº 230, de 14/05/02.  
  
  

Aprova o anexo Regimento Interno do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  
  
  

O MINISTRO DE ESTADO DO INTERIOR, no uso de suas atribuições e considerando o 
disposto no art. 22, do Decreto nº 97.946, de 11 de julho de 1989, resolve:  
  

Art. 1º - Aprovar o anexo Regimento Interno do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA.  
  
Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
  
Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.  
  
JOÃO ALVES FILHO  
  
REGIMENTO INTERNO  
  
CAPÍTULO I  
  
CATEGORIA E FINALIDADE  
  

Art. 1º - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, entidade autárquica de regime especial, criada pela Lei nº 7.735, de 22 de 
fevereiro de 1989, dotada de personalidade jurídica de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Interior, tem por finalidade 
formular, coordenar, executar e fazer executar a política nacional do meio ambiente e da 
preservação, conservação e uso racional, fiscalização controle e fomento dos recursos 
naturais renováveis e especialmente:  
  

I - atuar como Secretaria-Executiva do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA;  
  
II - propor ao CONAMA o estabelecimento de normas e padrões gerais relativos à 
preservação e conservação do meio ambiente, visando assegurar o bem-estar das 
populações e compatibilizar seu desenvolvimento sócio-econômico com a utilização 
racional dos recursos naturais;  
  
III - propor e operacionalizar a política definida para o meio ambiente e os recursos 
naturais renováveis;  
  
IV - promover e apoiar as ações relacionadas com a conservação e recuperação do solo em 
área degradada;  
  
V - incentivar, promover e executar pesquisas, bem como estudos técnicos científicos em 
todos os níveis na sua esfera, difundindo os resultados obtidos;  



  
VI - propor a criação, extinção, modificação de limites e finalidades das Unidades de 
Conservação e, florestas públicas de domínio da União, bem como promover sua instalação 
e administração;  
  
VII - orientar e disciplinar as atividades de fomento florestal, pesqueiro e de borrachas;  
  
VIII - fazer cumprir a legislação, diretrizes e normas para a consecução dos objetivos 
estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
e prestar assistência técnica aos órgãos e entidade federais, estaduais e municipais, 
atuando supletivamente quando não se der o cumprimento da legislação vigente;  
  
IX - cadastrar, licenciar, fiscalizar e disciplinar os segmentos produtivos que utilizem 
matérias-primas oriundas da exploração de recursos naturais e borracha;  
  
X - fazer cumprir a legislação federal sobre meio ambiente e promover a fiscalização das 
atividades de exploração de florestas, flora, fauna silvestre e recursos hídricos, visando a 
sua conservação e desenvolvimento, bem como a proteção e melhoria da qualidade 
ambiental do meio ambiente;  
  
XI - garantir a aplicação dos recursos arrecadados pelo Instituto, a qualquer título na 
execução da Política Nacional de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis e das 
Borrachas;  
  
XII - aplicar as penalidades definidas em lei aos infratores da legislação ambiental nos 
casos que excedam a competência das autoridades estaduais e municipais;  
  
XIII - promover e disciplinar a utilização dos recursos naturais renováveis e dos produtos e 
subprodutos decorrentes de sua exploração;  
  
XIV - promover o desenvolvimento de atividades de educação ambiental para formação de 
uma consciência coletiva conservacionista e de valorização da natureza e da qualidade de 
vida;  
  
XV - estimular e promover o desenvolvimento de recursos humanos;  
  
XVI - estabelecer cooperação técnica e científica com instituições nacionais, estrangeiras e 
internacionais;  
  
XVII - manter, em bancos de dados, as informações setoriais essenciais à execução das 
suas competências.  
  
CAPÍTULO II  
  
ORGANIZAÇÃO  
  
SEÇÃO I  
  
ESTRUTURA  
  
Art. 2º - O Instituto tem a seguinte estrutura:  
  



I - PRESIDENTE  
  
II - ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO PRESIDENTE  
  
1. Gabinete (GABIN)  
  
2. Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAC)  
  
2.1 Coordenadoria de Planejamento (COPLAN)  
  
2. 2 Coordenadoria de Orçamento (COOR)  
  
2.3 Coordenadoria de Modernização Administrativa (CMA)  
  
2.4 Coordenadoria de Informática (CORIN)  
  
2.5 Coordenadoria de Articulação Regional (COART)  
  
2.6 Coordenadoria de Cooperação Internacional (COPI)  
  
3. Procuradoria Jurídica (PROJUR)  
  
3.1 Sub-Procuradoria da Regional (PROREG)  
  
4. Ouvidoria (OUVID)  
  
5. Assessoria de Comunicação Social (ASCOM)  
  
6. Auditoria (AUDIT)  
  
III - ÓRGÃOS DE DIREÇÃO SUPERIOR  
  
1. Diretora de Controle e Fiscalização (DIRCOF)  
  
1.1. Departamento de Qualidade Ambiental (DEAMB)  
  
1.1.1. Divisão de Normatização Ambiental (DINOR)  
  
1.1 .2. Divisão de Proteção Ambiental (DIPRO)  
  
1.2. Departamento de Registro e Licenciamento (DIREL)  
  
1.2.1. Divisão de Avaliação de Projetos (DIAP)  
  
1.2.2. Divisão de Licenciamento (DILIC)  
  
1.3. Departamento de Fiscalização (DEFIS)  
  
1.3.1. Divisão de Fiscalização de Fontes Poluidoras (DIFOP)  
  
1.3.2. Divisão de Fiscalização de Fauna e Flora (DIFLO)  
  



2. Diretoria de Recursos Naturais Renováveis (DIREN)  
  
2.1. Departamento de Recursos florestais e Faunísticos (DEREF)  
  
2.1.1. Divisão de Manejo Florestal e Faunístico (DIMAF)  
  
2.1.2. Divisão de Silvicultura (DISIL)  
  
2.2. Departamento de Transformação e Comercialização (DECOM)  
  
2.2.1. Divisão de Transformação e Processamento (DITRA)  
  
2.2.2. Divisão de Borrachas (DIBOR)  
  
2.3. Departamento de Pesca e Aquicultura (DEPAQ)  
  
2.3.1. Divisão de Ordenamento da Atividade Pesqueira (DIORP)  
  
2.3.2. Divisão de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura (DIPEA)  
  
3. Diretoria de Ecossistemas (DIREC)  
  
3.1 Departamento de Unidades de Conservação (DEUC)  
  
3.1.1. Divisão de Criação e Implantação das Unidades de Conservação (DICRI)  
  
3.1 .2. Divisão de Gerenciamento das Unidades de Conservação (DIGER)  
  
3.2. Departamento de Vida Silvestre (DEVIS)  
  
3.2.l. Divisão de Fauna e Flora Silvestre (DIFAS)  
  
3.2.2. Divisão de Conservação de Ecossistemas (DICDE)  
  
4. Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação (DIRPED)  
  
4.1. Departamento de Incentivo e Estudos e pesquisas (DEPES)  
  
4.1.l. Divisão de Desenvolvimento de Tecnologias Ambientais (DITAR)  
  
4.1.2. Divisão de Incentivos à Pesquisa em Recursos Naturais Renováveis (DIPEN)  
  
4.2. Departamento de Divulgação Científica (DEDIC)  
  
4.2.1. Divisão de Divulgação Técnico-Científica (DITEC)  
  
4.2.2. Divisão de Redes de Pesquisa (DIREP)  
  
4.2.3. Divisão de Educação Ambiental (DIED)  
  
5. Diretoria de Administração e Finanças (DIRAF)  
  



5.1. Departamento de Administração (DEPAD)  
  
5.1.l. Divisão de Processamento de Dados (DIPROD)  
  
5.1.2. Divisão de Material (DIMAT)  
  
5.1.3. Divisão de Patrimônio (DIPAT)  
  
5.1.4. Divisão de Serviços Gerais (DISERG)  
  
5.2. Departamento de Finanças (DEFIM)  
  
5.2.1. Divisão de Contabilidade (DICONT)  
  
5.2.2. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira (DIORF)  
  
5.2.3. Divisão de Arrecadação (DIVAR)  
  
5.3. Departamento de Recursos Humanos (DEREN)  
  
5.3.1. Divisão de Administração de Pessoal (DIPES)  
  
5.3.2. Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos (DIDER)  
  
5.3.3. Divisão de Carreiras, Remuneração e Benefícios (DIBEN)  
  
IV - ÓRGÃOS REGIONAIS  
  
1. Superintendências Estaduais (SUPES)  
  
1.1. Parques Nacionais (PARNA)  
  
1.2. Reservas Biológicas (REBIO)  
  
1.3. Estações Ecológicas (ESEC)  
  
1.4. Reservas Ecológicas (RESEC)  
  
1.5. Estações Florestais de Experimentação (EFLEX)  
  
1.6. Florestas Nacionais (FLONA)  
  
1.7. Estações de Aquicultura (ESAQUI)  
  
1.8. Centros de Pesquisa  
  
1.9. Centros de Treinamentos (CENTRE)  
  
1.10. Postos de Controle e Fiscalização (PROCOF)  
  
2. Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JABOR)  
  



V- ÓRGÃOS CONSULTIVOS  
  
1. Conselho Nacional de Proteção à Fauna  
  
2. Conselho Nacional de Unidades de Conservação  
  
3. Comitê Técnico-Científico.  
  
SEÇÃO II  
  

ADMINISTRAÇÃO  
  

Art. 3º - O Instituto será dirigido por 1 (um) Presidente e 5 (cinco) Diretores, todos 
nomeados em comissão, sendo o primeiro pelo Presidente da República e os demais pelo 
Ministro de Estado do Interior.  
  
Parágrafo único - As demais funções de confiança serão providas pelo Presidente do 
IBAMA, na forma de legislação em vigor.  
  
Art. 4º - As Diretorias serão dirigidas por Diretores o Gabinete, a Ouvidoria, a Assessoria 
de Comunicação Social, a Auditoria, os Departamentos, as Divisões, os Parques Nacionais, 
as Reservas Biológicas, as Estações Ecológicas, as Estações Florestais de Experimentação, 
as Florestas Nacionais, as Estações de Aquicultura, os Centros de Pesquisas, os Centros de 
Treinamento e os Postos de Controle e Fiscalização, por Chefes; a Procuradoria Jurídica 
por Procurador Geral; as Sub-Procuradorias Regionais por Sub-Procuradores Regionais, a 
Secretaria, por Secretário; As Coordenadorias, por Coordenadores as Superintendências 
Estaduais e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por Superintendentes.  
  
Art. 5º - O Presidente será substituído em suas faltas e impedimentos eventuais por um 
dos Diretores por ele indicado e designado pelo Ministro de Estado do Interior; os 
Diretores por servidores por eles indicados e designados pelo Ministro de Estado do 
Interior; e os demais titulares de unidades organizacionais, por servidores por eles 
indicados e designados pelo Presidente do Instituto.  
  

CAPÍTULO III  
  
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS E UNIDADES  
  
Art. 6º - Ao Gabinete compete prestar assistência ao Presidente em sua representação, 
incumbir-se do preparo e despacho de seu expediente e especialmente:  
  
I - coordenar e controlar as atividades afetas ao Gabinete;  
  
II - prestar apoio administrativo ao funcionamento do CONAMA e aos demais órgãos 
consultivos.  
  
Art. 7º - À Secretaria de Planejamento e Coordenação compete assessorar a Presidência na 
coordenação e supervisão das atividades de planejamento, orçamento, modernização 
administrativa, informática e promover a articulação regional e a cooperação internacional 
nos assuntos relativos ao meio ambiente.  
  
Art. 8° - À Coordenadoria de Planejamento compete:  



  
I - prestar assistência técnica às unidades do Instituto na elaboração de planos e 
programas anuais, plurianuais ou especiais;  
  
II - coordenar a consolidação dos planos e programas setoriais a cargo das unidades;  
  
III - organizar e implementar sistemas de acompanhamento e avaliação relacionados com 
os planos e programas do Instituto.  
  
Art. 9º - À Coordenadoria de Orçamento compete:  
  
I - estabelecer normas e prestar assistência técnica às unidades do Instituto na elaboração 
das propostas orçamentárias;  
  
II - elaborar a programação orçamentária do Instituto, promovendo a sua compatibilização 
com o planejamento estabelecido;  
  
III - examinar e propor reformulação do orçamento, em articulação com as demais 
unidades do Instituto.  
  
Art. 10 - À Coordenadoria de Modernização Administrativa compete:  
  
I - auxiliar as unidades da Autarquia na identificação de obstáculos institucionais que 
dificultem a concepção dos objetivos do Instituto, propondo as medidas necessárias a sua 
eliminação;  
  
II - coordenar as ações voltadas ao aprimoramento organizacional em função dos objetivos 
do Instituto;  
  
III - desenvolver e propor diretrizes para racionalização dos métodos e rotinas dos 
trabalhos, coordenando a elaboração e o estabelecimento dos instrumentos necessários à 
sua implementação.  
  
Art. 11 - À Coordenadoria de Informática compete:  
  
I - coordenar o planejamento da informatização da Autarquia para dotar as unidades do 
Instituto de informações gerenciais necessárias à tomada de decisões;  
  
II - coordenar a implementação do Sistema Nacional de Informação do Meio Ambiente - 
SINIMA;  
  
III - elaborar o Plano Diretor de Informática.  
  
Art. 12 - À Coordenadoria de Articulação Regional compete:  
  
I - propor aos Estados e Municípios a implementação de programas e projetos de interesse 
do Instituto;  
  
II - coordenar, acompanhar e avaliar a articulação do Instituto com os órgãos integrantes 
do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA e outras instituições públicas afins;  
  

III - formular e coordenar as ações de capacitação técnica em gestão ambiental, junto aos 



órgãos integrantes do SISNAMA e outras instituições públicas afins.  
  
Art. 13 - À Coordenadoria de Cooperação Internacional compete:  
  
I - identificar oportunidades para a viabilização de cooperação técnica e financeira 
internacional de interesse do Instituto;  
  
II - coordenar e avaliar o intercâmbio de experiência com instituições estrangeiras e 
internacionais.  
  
Art. 14 - À Procuradoria Jurídica compete prestar assistência jurídica ao Presidente, 
defender os interesses do Instituto em juízo e fora dele e especialmente:  
  
I - examinar e opinar sobre instrumentos de natureza jurídica e outros submetidos à sua 
deliberação;  
  
II - opinar sobre processo administrativo disciplinar e sindicâncias instauradas pelo 
Instituto, sugerindo as medidas cabíveis;  
  
III - promover a inscrição e a cobrança judicial da Dívida Ativa da Autarquia;  
  
IV - assessorar as unidades do Instituto em matérias legais e jurídicas decorrentes da 
interpretação da legislação sobre meio ambiente e recursos naturais renováveis.  
  
Art. 15 - Às Sub-Procuradorias Regionais compete prestar assistência jurídica e defender os 
interesses do Instituto em juízo e fora dele, em sua área de jurisdição, cumprindo e fazendo 
cumprir as orientações da Procuradoria jurídica.  
  
Art. 16 - À Ouvidoria compete receber e investigar a procedência de reclamações quanto as 
atividades do IBAMA e dos seus servidores, propondo ao Presidente as medidas cabíveis e 
especialmente:  
  
I - avaliar os dados e denúncias encaminhados, acompanhado as providências adotadas em 
relação a elas e fornecendo resposta à sua fonte;  
  
II - diligenciar no sentido de que sejam tomadas por parte dos órgãos competentes, 
iniciativas inibidoras da ação predatória dos recursos naturais renováveis;  
  
III - autuar como segmento representativo da sociedade, no âmbito do Instituto.  
  
Art. 17 - À Assessoria de Comunicação Social compete assessorar o Presidente nos assuntos 
pertinentes à imprensa, marketing ambiental e cultural, publicidade e propaganda, 
relações públicas e político-parlamentares e especialmente:  
  
I - executar os Planos de Comunicação Social da Autarquia, contemplando ações de 
jornalismo, publicidade e propaganda, marketing ambiental, relações públicas e 
político-parlamentares;  
  
II - orientar, coordenar e apoiar tecnicamente as Superintendências Estaduais na 
adaptação e ajustamento das diretrizes básicas dos Planos de Comunicação Social da 
Autarquia, às peculiaridades e condições regionais;  
  



III - programar e executar eventos especiais e comemorações oficiais;  
  
IV - acompanhar e analisar o noticiário a respeito do Instituto;  
  
V - acompanhar os pronunciamentos dos parlamentares e a tramitação de projetos de 
interesse do Instituto;  
  
VI - cobrir e divulgar pela Imprensa assuntos de interesse público relativo à ação do 
Instituto;  
  
VII - acompanhar e avaliar a publicidade e propaganda do Instituto;  
  
VIII - elaborar, produzir e editar o material informativo sobre o Instituto.  
  
Art. 18 - À Auditoria compete orientar, controlar e fiscalizar a atuação das unidades do 
Instituto e seus prepostos, bem como a utilização dos bens e valores do Instituto e 
especialmente:  
  
I - criar condições indispensáveis para assegurar eficácia aos controles interno e externo e 
regularidade à realização da receita e despesa;  
  
II - examinar a observância da legislação específica e normas correlatas;  
  
III - promover inspeções regulares para verificar a execução físico/financeira dos 
projetos/atividades inclusive daqueles executados por terceiros, por delegação do Instituto 
como em convênios, ajustes, acordos e contratos;  
  
IV - observar o cumprimento dos princípios fundamentais de descentralização, 
administração e controle;  
  
V - realizar auditorias contábeis nas áreas de atuação interna e externa do Instituto, com o 
propósito de avaliar e certificar a exatidão e regularidade das contas e comprovar a 
eficiência e a eficácia na aplicação dos recursos da Autarquia;  
  
VI - executar fiscalizações extraordinárias, de cunho especial, que, no interesse do 
Instituto, venha a ser determinadas.  
  
Art. 19 - À Diretoria de Controle e Fiscalização compete planejar, dirigir, orientar, 
coordenar, executar ou fazer executar as atividades de fiscalização, controle, 
monitoramento e gestão da qualidade ambiental e da utilização dos recursos da fauna, 
flora e das borrachas.  
  
Art. 20 - Ao Departamento de Qualidade Ambiental compete promover, coordenar, 
supervisionar e avaliar as atividades de normatização, proteção ecotoxicológica e 
recuperação da qualidade ambiental.  
  
Art. 21 - A Divisão de Normatização Ambiental compete:  
  
I - elaborar normas e padrões referentes à qualidade do ar das águas e dos solos e à 
proteção de flora e fauna, bem como promover a sua aplicação;  
  
II - promover o desenvolvimento de normas e padrões de poluição sonora;  



  
III - prestar assistência técnica às entidades estaduais e municipais responsáveis pelo 
cumprimento dos padrões de qualidade ambiental;  
  
IV - elaborar normas e padrões relativos à produção, estocagem, transporte, 
comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a 
vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, bem como promover sua aplicação.  
  
Art. 22 - À Divisão de Proteção Ambiental compete:  
  
I - promover o acompanhamento da qualidade dos recursos hídricos, do ar, do solo, da 
fauna e da flora;  
  
II - executar ou fazer executar atividades de monitoramento da qualidade ambiental e do 
estado dos recursos da fauna e da flora;  
  
III - promover a realização e atualização do Diagnóstico e Relatório sobre a qualidade do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis do País;  
  
IV - executar ou fazer executar programas nacionais e regionais relativos às substâncias 
perigosas e outros resíduos;  
  
V - executar ou fazer executar programas nacionais e regionais de qualidade do ar, da água 
e dos solos;  
  
VI - executar ou fazer executar medidas de prevenção e controle de incêndios florestais;  
  
VII - promover, executar ou fazer executar a avaliação ecotoxicológica;  
  
VIII - propor o estabelecimento de uma sistemática de prevenção e atuação em casos de 
emergência, no que tange às substâncias tóxicas;  
  
IX - promover e avaliar a aplicação da gestão integrada da qualidade ambiental, 
especialmente o gerenciamento de bacias hidrográficas, o planejamento ambiental em 
sistemas urbanos, agroecossistemas e sistemas naturais sobre pressão da ocupação 
humana.  
  
Art. 23 - Ao Departamento de Registro e Licenciamento compete promover, coordenar e 
supervisionar as atividades de avaliação de projetos de impacto e controle ambiental e de 
registro e licenciamento.  
  
Art. 24 - À Divisão de Avaliação de Projetos compete:  
  
I - orientar, assistir, assessorar e executar as atividades de Avaliação de Impactos 
Ambientais e avaliar os Relatórios de Impacto Ambiental para fins de licenciamento;  
  
II - orientar, assistir, assessorar e executar as atividades de análise e avaliação de projetos 
de controle ambiental;  
  
III - executar ou fazer executar programas de controle de efluentes, emissão de descarte de 
poluentes;  
  



IV - promover e avaliar a aplicação de métodos e técnicas de recuperação e melhoria de 
sistemas ambientais degradados ou em vias de degradação;  
  
V - promover, avaliar, propor alterações das normas vigentes do processo de 
Licenciamento e de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de 
impacto ambiental, e de metodologias de avaliação de impacto ambiental;  
  
VI - propor a aplicação das penalidades cabíveis às atividades ou empreendimentos 
infratores da legislação relativa a utilização de recursos ambientais, assim como de 
produtos e subprodutos da flora e da fauna;  
  
VII - promover e avaliar o desenvolvimento do Sistema Nacional de Licenciamento 
Ambiental;  
  
VIII - prestar assistência técnica às instâncias Estaduais e Municipais de Meio ambiente no 
controle das atividades potencialmente poluidoras.  
  
Art. 25 - À Divisão de Licenciamento compete:  
  
I - gerar e manter atualizados, processos e instrumentos de cadastro, registro e 
licenciamento de produtos, processos e atividades efetiva e potencialmente poluidoras ou 
causadoras de impacto ambiental, bem como das que utilizam recursos florísticos, 
faunísticos e das borrachas;  
  
II - executar ou fazer executar o cadastro, registro e o licenciamento de produtos e 
atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou causadoras de impacto ambiental bem 
como daquelas que comercializam, industrializam, transportam ou de alguma forma 
utilizam recursos da fauna, da flora, da pesca e da borracha e seus subprodutos, nos termos 
do código florestal e pesqueiro, ressalvado o disposto no art. 200 da Constituição Federal.  
  
Art. 26 - Ao Departamento de Fiscalização compete coordenar, supervisionar e avaliar os 
assuntos relacionados à fiscalização de fontes poluidoras e de flora e fauna.  
  
Art. 27 - À Divisão de Fiscalização de Fontes Poluidoras compete:  
  
I - executar e fazer executar as atividades de fiscalização de fatores que alterem a qualidade 
ambiental em geral e, em particular, das fontes poluidoras, bem como aplicar as 
penalidades cabíveis;  
  
II - promover, com as autoridades estaduais e municipais, as ações especiais que sejam 
necessárias;  
  
III - organizar e manter atualizado o cadastro de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras ou causadoras de impacto ambiental, alimentando o cadastro central.  
  
Art. 28 - A Divisão de Fiscalização de Fauna e Flora compete:  
  
I - promover, executar e fazer executar a fiscalização referente ao cumprimento das normas 
sobre preservação da fauna e flora e transporte de seus espécimes, assim como as 
decorrentes da legislação florestal e pesqueira, bem como aplicar as penalidades cabíveis;  
  
II - promover, com as corporações policiais e órgãos especializados, assim como 



autoridades militares e civis, ações de fiscalização necessária, especiais e emergências.  
  

Art. 29 - À Diretoria de Recursos Naturais, Renováveis compete planejar, dirigir, orientar e 
coordenar as atividades referentes ao aproveitamento sustentável dos recursos naturais 
renováveis, bem como executar a Política Econômica da Borracha.  
  
Art. 30 - Ao Departamento de Recursos Florestais e Faunísticos compete promover, 
coordenar, supervisionar e avaliar as atividades relacionadas a utilização sustentada dos 
recursos florestais e de fauna.  
  
Art. 31 - À Divisão de Manejo Florestal e Faunístico compete:  
  
I - ordenar o aproveitamento dos recursos florestais, florísticos e faunísticos;  
  
II - promover, executar, fazer executar e avaliar os inventários e planos de manejo de 
florestas nativas;  
  
III - estabelecer, desenvolver e manejar as Florestas Nacionais;  
  
IV - estabelecer, prestar assistência técnica e gerenciar as Florestas Extrativistas;  
  
V - promover ao aproveitamento sustentável e transformação de recursos florestais e 
faunísticos;  
  
VI - prestar assistência técnica aos estados e municípios no que diz respeito ao 
ordenamento de seus recursos florestais e faunísticos, quando solicitado;  
  
VII - executar ou fazer executar os programas de extensão e assistência técnica, de crédito 
e incentivos e outros instrumentos necessários para o estímulo à produção sustentada dos 
recursos florestais e faunísticos;  
  
VIII - executar ou fazer executar os projetos de introdução e re-introdução de espécies 
nativas e supervisionar o manejo para uso produtivo;  
  
IX - promover a criação e implantação de parques de caça;  
  
X - assistir, supervisionar e avaliar as atividades do estabelecimento e funcionamento de 
criadouros de animais silvestres, com finalidade comercial.  
  
Art. 32 - À Divisão de Silvicultura compete:  
  
I - promover o ordenamento das ações relacionadas ao florestamento, reflorestamento e 
reposição florestal a nível nacional, bem como da heveicultura;  
  
II - prestar assistência técnica e fazer executar a produção de mudas, sementes e de 
material vegetativo apropriada a cada zona ecológica;  
  
III - promover a prática da agro-silvicultura, em articulação com os outros órgãos e 
entidades federais, estaduais e municipais;  
  
IV - promover a aplicação de parâmetros técnicos no desenvolvimento da heveicultura e a 
cultura de outras espécies produtoras de borracha em áreas ecologicamente apropriadas;  



  
V - executar ou fazer executar ações de recuperação de áreas degradadas, em particular em 
bacias hidrográficas e áreas de mineração e zonas costeiras, em articulação com outros 
órgãos e entidades federais, estaduais e municipais, quando tratar-se de silvicultura;  
  
VI - executar ou fazer executar os programas de extensão e assistência técnica de crédito e 
incentivos e outros instrumentos necessários para o estímulo à silvicultura e à 
heveicultura;  
  
VII - promover a execução dos Planos de Integração de Florestas/Indústrias-PIFI .  
  
Art. 33 - Ao Departamento de Transformação e Comercialização compete promover, 
coordenar, supervisionar e avaliar as atividades referente à comercialização e 
industrialização dos elastômeros e dos produtos e subprodutos oriundos da exploração dos 
recursos naturais renováveis.  
  
Art. 34 - A Divisão de Transformação e Processamento compete:  
  
I - promover a aplicação das medidas necessárias para aumentar a produtividade e a 
eficiência da indústria florestal;  
  
II - executar e fazer executar programas de assistência técnica voltados à indústria 
florestal;  
  
III - estudar e emitir parecer sobre o estabelecimento e localização de novas indústrias 
florestais de importância nacional;  
  
IV - executar ou fazer executar estudos de mercado, custos e preços e de classificação de 
produtos, visando ao aprimoramento da comercialização interna e externa de produtos 
florestais;  
  
V - estabelecer as cotas de consumo das indústrias;  
  
VI - instruir e estabelecer a classificação e padronização oficial das borrachas e látices, bem 
como a sua nomenclatura técnica;  
  
VII - providenciar a autorização e a conferência de emprego de elastômeros químicos e 
vegetais nas indústrias manufatureiras;  
  
VIII - prestar assistência técnica aos beneficiadores e comerciantes e industriais de 
elastômeros;  
  
IX - promover e estimular a produção de elastômeros químicos;  
  
X - promover o incentivo à industrialização de borrachas vegetais e elastômeros sintéticos, 
bem como o desenvolvimento econômico e técnico do parque manufatureiro;  
  
XI - manter registro das indústrias e sua classificação segundo os artefatos produzidos;  
  
XII - coletar amostras dos produtos industriais e elastômeros, a fim de submetê-los a 
exame qualitativo e quantitativo;  
  



XIII - gerenciar a operacionalização dos laboratórios de controle da qualidade da borracha 
vegetal.  
  
Art. 35 - À Divisão de Borrachas compete:  
  
I - elaborar programas anuais de consumo de elastômeros vegetal e químico de qualquer 
variedade, tipo ou origem, a fim de assegurar o suprimento de mercado em quantidades e 
qualidades adequadas, de acordo com o art. 28 da Lei nº 5.227, de 18 de janeiro de l967;  
  
II - propor o estabelecimento em função do consumo interno, de cotas de suprimento e 
consumo de elastômeros vegetal e químico, nacional e importados;  
  
III - propor preços de borrachas vegetais visando a adequada remuneração aos produtores 
de elastômeros;  
  
IV - gerenciar o estoque de reserva da União de borrachas vegetais, destinado a assegurar o 
equilíbrio do mercado;  
  
V- promover o controle físico das importações e exportações de elastômeros químicos e 
vegetais;  
  
VI - calcular, conferir e emitir as Guias de Recolhimento da Taxa de Organização e 
Regulamentação do Mercado da Borracha - TORMB, sobre borrachas nacionais e 
importadas;  
  
VII - promover a produção interna de elastômeros garantido a sua liquidez através de 
contingenciamento das importações;  
  
VIII - promover o controle físico de borrachas importadas com isenção de Taxa de 
Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha - TORMB, a qualquer título.  
  
Art. 36 - Ao Departamento de Pesca e Aquicultura compete coordenar, executar e avaliar as 
atividades relacionadas ao desenvolvimento e ordenamento da pesca e fomento da 
aquicultura.  
  
Art. 37 - À Divisão de Ordenamento da Atividade Pesqueira compete:  
  
I - executar, fazer executar e avaliar medidas, programas e projetos referentes à utilização 
dos recursos pesqueiros;  
  
II - executar e fazer executar censos e planos de manejo de recursos pesqueiros, bem como 
medidas, programas e projetos referentes à proteção, à conservação e à preservação de 
recursos pesqueiros ameaçados de extinção;  
  
III - contribuir para a formulação do Plano Nacional de Desenvolvimento da Pesca e da 
Aquicultura promovendo, acompanhando e avaliando sua execução;  
  
IV - analisar, opinar e propor medidas relacionadas à introdução de espécies exóticas, sob 
o ponto de vista bio-ecológico;  
  
V - estabelecer normas e padrões sobre a caça à baleia, pesca e extração ou coleta de 
recursos pesqueiros e da fauna aquática, com fins científicos e comerciais;  



  
VI - prestar assistência técnica ao estados e municípios no que diz respeito ao 
ordenamento pesqueiro, na medida de suas possibilidades;  
  
VII - executar as atividades de monitoramento do uso dos recursos pesqueiros;  
  
VIII - ordenar e apoiar as atividades de pesca amadorística;  
  
IX - propor medidas de regulamentação da atividade pesqueira.  
  
Art. 38 - À Divisão de Desenvolvimento da Pesca e Aquicultura compete:  
  
I - promover, executar e avaliar medidas, programas e projetos de apoio ao 
desenvolvimento da pesca artesanal e industrial;  
  
II - promover, executar e avaliar medidas, programas e projetos de apoio ao fomento da 
aquicultura e ao povoamento e repovoamento de corpos aquáticos;  
  
III - elaborar estudos técnicos financeiros, sócio-econômicos e setoriais referentes ao 
aproveitamento dos recursos pesqueiros e ao desenvolvimento da aquicultura;  
  
IV - promover ações que visem à implantação de infra-estrutura de apoio à produção e 
circulação do pescado e desenvolvimento da aquicultura;  
  
V - gerenciar as infra-estrutura de apoio à produção e circulação do pescado e das estações 
e postos de aquicultura de propriedade do Instituto;  
  
VI - supervisionar e implementar as ações do povoamento ictício de lagos artificiais e rios, 
de responsabilidade das empresas hidroelétricas.  
  
Art. 39 - À Diretoria de Ecossistemas compete planejar, dirigir, orientar e coordenar as 
atividades relacionadas com a conservação de amostras representativas dos ecossistemas e 
o manejo de vida silvestre, com vistas à manutenção da biodiversidade.  
  
Art. 40 - Ao Departamento de Unidades de Conservação compete promover, coordenar e 
supervisionar as atividades relacionadas às Unidades de Conservação de uso indireto.  
  
Art. 41 - À Divisão de Criação e Implantação das Unidades de Conservação Compete:  
  
I - sugerir medidas legais e fazer os levantamentos técnicos necessários para a criação de 
Unidades de Conservação de uso indireto;  
  
II - promover e realizar os levantamentos da situação fundiária e propor as medidas 
necessárias para a regularização fundiária das Unidades de Conservação Federais de uso 
indireto;  
  
III - implantar as Unidades de Conservação de uso indireto criadas pela União;  
  
IV - prestar assistência técnica para a implantação de Unidades de Conservação de uso 
indireto, no âmbito dos governos estaduais e municipais, bem como de instituições 
públicas ou privadas.  
  



Art. 42 - À Divisão de Gerenciamento das Unidades de Conservação compete:  
  
I - gerenciar as Unidades de Conservação de propriedade da União;  
  
II - elaborar e manter atualizados os planos de manejo das Unidades de Conservação de 
uso indireto;  
  
III - aplicar os planos de manejo de cada Unidade de Conservação Federal de uso indireto;  
  
IV - prestar assistência técnica à elaboração de planos de manejo das Unidades de 
Conservação de uso indireto implantadas pelos governos estaduais e municipais, bem 
como por instituições públicas ou privadas.  
  
Art. 43 - Ao Departamento de Vida Silvestre compete promover e coordenar as atividades 
relacionadas à conservação de espécies nativas e exóticas da flora e fauna.  
  
Art. 44 - À Divisão de Fauna e Flora Silvestre compete:  
  
I - propor as medidas para preservar as espécies da fauna e da flora autoctones, bem como 
promover, executar, coordenar, supervisionar e avaliar suas aplicações;  
  
II - preparar e atualizar a listagem de espécies da fauna e da flora em extinção e propor e 
executar medidas e programas especiais necessários à sua preservação;  
  
III - assistir, supervisionar e avaliar as atividades de estabelecimento e funcionamento de 
zoológicos, jardins botânicos, criadouros, com finalidade científica, amadorística e afins;  
  
IV - aplicar os dispositivos dos acordos internacionais, relativos à fauna e flora silvestre, 
dos quais o País é signatário;  
  
V - executar ou fazer executar os projetos especiais de manejo das espécies da fauna e flora;  
  
VI - executar e fazer executar os projetos de reintrodução de espécies silvestres nativas;  
  
VII - analisar e propor medidas relacionadas com a introdução e manejo de espécies 
silvestres exóticas;  
  
VIII - efetuar levantamentos e regulamentar as atividades de caça amadorística;  
  
IX - opinar sobre as autorizações eventuais de exportação de espécimes para fins 
científicos e culturais.  
  
Art. 45 - À Divisão de Conservação de Ecossistemas compete:  
  
I - realizar o levantamento e o diagnóstico de ecossistemas;  
  
II - elaborar e propor diretrizes para o zoneamento ambiental, a proteção e recuperação de 
ecossistemas e à manutenção da diversidade de biótopos, com ênfase para espécies 
ameaçadas de extinção;  
  

III - sugerir medidas técnicas necessárias à conservação de ecossistemas notadamente 
frente a intervenções antrópicas;  



  
IV - promover ou acompanhar programas regionais de proteção e recuperação de 
ecossistemas.  
  
Art. 46 - À Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação compete planejar, dirigir, 
orientar, coordenar e gerenciar as unidades e atividades de pesquisa, educação ambiental e 
divulgação técnico-científica, bem como promover a inovação e difusão tecnológica na área 
ambiental.  
  
Art. 47 - Ao Departamento de Incentivo a Estudos e Pesquisas compete coordenar a 
elaboração e implementação do Programa Nacional de Pesquisa em Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis, bem como promover, coordenar e avaliar o 
desenvolvimento de estudos e pesquisas a nível do IBAMA.  
  
Art. 48 - À Divisão de Desenvolvimento em Tecnologias Ambientais compete:  
  
I - promover pesquisas e desenvolvimento de tecnologias ambientais;  
  
II - promover estudos e pesquisa sócio-econômicas relacionadas ao processo de produção, 
apropriação e aplicação de conhecimento a nível de setor industrial e de serviços das 
tecnologias relacionadas à manutenção da qualidade ambiental;  
  
III - promover o desenvolvimento de estudos-piloto de tecnologias ao ambientais, à nível 
das unidades de Pesquisa e de Conservação;  
  
IV - promover a integração do Instituto junto a centros e programas de desenvolvimento 
tecnológico a nível nacional e internacional, visando a transferência e intercâmbio de 
tecnologias ambientais;  
  
V - subsidiar, tecnicamente e acompanhar as negociações relativas ao estabelecimento de 
acordos técnicos-científicos, com organizações estrangeiras e internacionais e participar, 
de programas e projetos deles decorrentes;  
  
VI - implementar programas de desenvolvimento e difusão tecnológicas em meio 
ambiente.  
  
Art. 49 - À Divisão de Incentivo à Pesquisa em Recursos Naturais renováveis compete:  
  
I - promover a execução de estudos e pesquisas biológicas, ecológicas, pesqueiras, 
florestais e silviculturais e desenvolvimento de produtos relacionados aos recursos naturais 
renováveis, assim como os estudos e pesquisas sócio-econômicos a eles associados;  
  
II - incentivar programas de incentivo ao desenvolvimento de conhecimento científico nas 
áreas de ecologia, florestas e aquicultura;  
  
III - promover o aproveitamento científico das Unidades de Conservação, Centros de 
Pesquisa e Estações florestais de Experimentação e de aquicultura do Instituto.  
  
IV - acompanhar e subsidiar tecnicamente as negociações relativas ao estabelecimento de 
acordos técnico-científicos com organizações estrangeiras e internacionais, e participar de 
programas e projetos deles decorrentes no que diz respeito aos recursos naturais 
renováveis e borracha;  



  
V - participar dos programas relativos ao processo de inovação e difusão tecnológica na 
área de recursos naturais renováveis;  
  
VI - promover, em conjunto com as Coordenadorias de Articulação Regional e de 
Cooperação Internacional, a articulação do Instituto com entidades científicas nacionais e 
internacionais no interesse do desenvolvimento de programas científicos relativos ao uso 
sustentado dos recursos naturais renováveis.  
  
Art. 50 - Ao Departamento de Divulgação Científica compete coordenar a elaboração do 
Programa Nacional de Divulgação Técnico-Científica em Meio Ambiente e Recursos 
Naturais Renováveis, bem como promover, coordenar e avaliar o seu desenvolvimento e 
supervisionar e avaliar as atividades das Redes de Pesquisa.  
  
Art. 51 - À Divisão de Divulgação Técnica-Científica compete:  
  
I - executar e promover a elaboração de produtos e a condução de atividades destinadas à 
veiculação de informações científicas e tecnológicas visando ao avanço do conhecimento e 
a compatibilização do uso do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis com a 
sustentabilidade destes recursos, bem como a preservação e melhoria da qualidade 
ambiental;  
  
II - promover a elaboração de materiais técnico-científicos de divulgação de resultados de 
estudos, pesquisa e experimentos de valorização do meio ambiente e dos recursos naturais 
renováveis.  
  
Art. 52 - À Divisão de Redes de Pesquisa compete:  
  
I - coordenar e implementar redes articuladas de unidades de pesquisa;  
  
II - promover a inserção das Unidades de Pesquisa do Instituto em ações e programas 
relacionados à cooperação inter-laboratoriais em nível nacional e internacional, visando à 
pesquisa cooperativada, laboratório-aberto e redes de inter-calibração;  
  
III - promover a integração das Unidades de Pesquisa do Instituto ao Programa Nacional 
de Pesquisa em Meio ambiente e Recursos Naturais Renováveis;  
  
IV - disseminar, visando a operacionalização das Redes de Pesquisa, produtos 
intermediários, dados e demais informações, necessárias à otimização dos esforços de 
pesquisa.  
  
Art. 53 - À Divisão de Educação Ambiental compete:  
  
I - coordenar e executar programas e ações educativas orientadas para promover a 
participação da sociedade na preservação e conservação do meio ambiente e dos recursos 
naturais renováveis;  
  
II - promover ações visando a introdução da educação ambiental em todos os níveis de 
ensino;  
  
III - apoiar as ações de educação ambiental no âmbito do SISNAMA;  
  



IV - dar suporte de educação ambiental aos projetos técnicos do IBAMA.  
  
Art. 55 - À Diretoria de Administração e Finanças compete planejar, dirigir, orientar e 
coordenar as atividades referentes e processamento de dados, recursos humanos, material, 
patrimônio, finanças, contabilidade e serviços gerais, bem como promover a sua execução 
através das demais unidades administrativas.  
  
Art. 54 - Ao Departamento de Administração compete supervisionar, controlar e executar 
as atividades relacionadas com processamento de dados, administração de material, 
patrimônio, transporte e serviços gerais.  
  
Art. 56 - À Divisão de Processamento de Dados compete:  
  
I - desenvolver, manter e operar sistemas de informação de interesse do Instituto, em 
articulação com a Coordenadoria de Informática;  
  
II - operar e manter os equipamentos de processamentos de dados do Instituto, bem com 
os produtos e bens associados;  
  
III - prestar apoio técnicos aos órgãos do IBAMA nas atividades referentes à automação de 
serviços;  
  
IV - operar e manter a rede de teleprocessamento do Instituto, bem como sua conexão com 
outras redes nacionais ou internacionais.  
  
Art. 57 - À Divisão de Material compete:  
  
I - realizar licitações de material, obras e prestação de serviços, ouvidos os órgãos técnicos, 
quando se tratar de materiais e serviços especializados;  
  
II - organizar e manter atualizados os cadastros de firmas fornecedoras de material, 
prestadoras de serviços e executoras de obras;  
  
III - executar atividades relacionadas com aquisição, recebimento, guarda, controle e 
distribuição de material da Autarquia;  
  
IV - elaborar e divulgar catálogo de material e estabelecer os padrões de especificação, 
nomenclatura e código;  
  
V - registrar e manter controle físico-financeiro dos materiais adquiridos, fornecidos e em 
estoque no almoxarifado;  
  
VI - zelar pela boa ordem e pela manutenção do material de almoxarifado.  
  
Art. 58 - À Divisão de Patrimônio compete:  
  
I - registrar e cadastrar os bens móveis e imóveis do Instituto;  
  
II - controlar a carga movimentação dos bens móveis;  
  
III - instruir processos pertinentes à alienação, aquisição, reivindicação de domínio, 
reintegração de posse, cessão de uso e doação relativos a imóveis;  



  
IV - receber, recuperar e redistribuir os bens móveis danificados ou devolvidos e propor a 
alienação daqueles considerados ociosos ou inservíveis e de recuperação anti-econômica;  
  
V - promover o inventário anual dos bens patrimoniais;  
  
VI - fornecer à Divisão de Contabilidade, dados e informações para realização da 
contabilidade patrimonial;  
  
VII - adotar medidas preventivas e de combate a incêndios, promovendo do seguro dos 
bens móveis e imóveis do Instituto;  
  
VIII - manter, em arquivo, traslado de escrituras, registros documentos sobre bens 
patrimoniais;  
  
IX - solicitar providências para apuração de responsabilidade pelo desvio, falta ou 
destruição de material;  
  
X - acompanhar, administrar, fiscalizar e supervisionar a elaboração de projetos de 
engenharia e arquitetura, bem como a sua execução;  
  
XI - providenciar a aquisição de livros e outras publicações, procedendo sua classificação, 
registro e controle, de forma a permitir, aos usuários, pronta identificação e localização;  
  
XII - zelar pela manutenção e conservação dos bens patrimoniais.  
  
Art. 59 - À Divisão de Serviços Gerais compete:  
  
I - receber, classificar, registrar, autuar e distribuir processos e demais documentos;  
  
II - preservar os processos e documentos em arquivos intermediário e permanente, 
responsabilizando-se pela sua guarda, controle e segurança;  
  
III - operar os equipamentos de radio, telex, telefone, música ambiental e outros 
instrumentos de transmissão de imagem e som;  
  
IV - operar os equipamentos de reprodução, impressão e encadernação de documentos sob 
qualquer processo;  
  
V - promover os trabalhos de segurança, conservação e limpeza dos bens e das áreas físicas 
do Instituto;  
  
VI - promover a manutenção das instalações e equipamentos;  
  
VII - coordenar e fiscalizar o uso adequado de veículos;  
  
VIII - providenciar a legalização dos veículos de propriedade da Autarquia;  
  
IX - controlar a movimentação, bem como o registro de ocorrência com veículo;  
  
X - manter o registro e controle do consumo de combustível e lubrificantes bem assim das 
despesas de manutenção dos veículos;  



  
XI - promover a manutenção e conservação dos veículos da Autarquia;  
  
XII - zelar pelo cumprimento de normas internas referentes a transportes e dos 
dispositivos e normas legais de trânsito.  
  
Art. 60 - Ao Departamento de Finanças compete supervisionar e coordenar as atividades 
de arrecadação, contabilidade e movimentação orçamentária e financeira.  
  
Art. 61- À Divisão de Contabilidade compete:  
  
I - proceder ao registro contábil dos atos e fatos da gestão administrativa da Autarquia 
observando o Plano de Contas único da União;  
  
II - elaborar os balancetes, balanços e demonstrativos contábeis, orçamentários e 
financeiros, bem como as prestações de contas da Autarquia;  
  
III - analisar os demonstrativos e registros contábeis analíticos, providenciando o 
saneamento de posições anormais;  
  
IV - controlar a efetivação de conformidade diária e contábil das operações realizadas pelas 
Unidades Gestoras do Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI;  
  
V - manter arquivo da documentação contábil, facilitando a sua utilização pelos órgãos de 
auditoria interna e externa;  
  
VI - conhecer os relatórios e certificados de auditoria produzidos pelos órgãos de controle 
externo e promover as diligências necessárias.  
  
Art. 62 - À Divisão de Execução Orçamentária e Financeira compete:  
  
I - promover a execução orçamentária e financeira dos créditos sob sua responsabilidade e 
orientar a execução dos créditos descentralizados;  
  
II - organizar a programação financeira e transferir os recursos necessários a execução dos 
créditos descentralizados;  
  
III - manter sistema de acompanhamento e controle da execução orçamentária e 
financeira;  
  
IV - promover a descentralização dos créditos orçamentários de acordo com os 
cronogramas autorizados;  
  
V - manter atualizado o controle de credenciamento das pessoas autorizadas a movimentar 
as contas correntes bancárias;  
  
VI - manter controle dos responsáveis pela aplicação dos recursos financeiros transferidos 
na forma de suprimento de fundo, convênios, ajustes, acordos e contratos e analisar as 
prestações de contas correspondentes, propondo a baixa de responsabilidade ou à adoção 
de medidas saneadoras de posições anormais.  
  
Art. 63 - À Divisão de Arrecadação compete:  



  
I - desenvolver estudos permanentes, em articulação com as unidades interessadas, com a 
finalidade de propor a política do Instituto quanto a preços de serviços, valores de multas e 
de taxas;  
  
II - controlar a arrecadação da receita proveniente de taxa, multas administrativas e outras 
receitas diretamente arrecadadas pelo Instituto;  
  
III - efetuar a análise de arrecadação e seu acompanhamento através de registros, guias de 
recolhimento e confrontá-la com a produção registrada pelos produtores de borracha, 
produtos, faunísticos e florísticos;  
  
IV - efetuar a análise da concessão de cotas de consumo de borrachas e pesquisas e 
existências de atividades clandestinas com elementos técnicos e registros;  
  
V - controlar e conferir o cálculo do valor e o recolhimento de taxas referentes aos 
elastômeros importados e aos de procedência nacional;  
  
VI - controlar e executar os procedimentos relacionados com a cobrança administrativa de 
débitos para com o Instituto;  
  
VII - promover a divulgação dos preços de serviços, valores de multas e de taxas que devem 
ser praticados pelo Instituto.  
  
Art. 64 - Ao Departamento de Recursos Humanos compete supervisionar e coordenar as 
atividades referentes a administração e o desenvolvimento de recursos humanos, bem 
como avaliar as atividades dos Centros de Treinamentos.  
  
Art. 65 - À Divisão de Administração de Pessoal compete:  
  
I - Organizar e manter atualizado o cadastro e a lotação dos servidores;  
  
II - orientar e controlar a aplicação dos diplomas legais e regulamentares relacionadas com 
regime jurídico, os direitos, vantagens e responsabilidades dos servidores;  
  
III - elaborar, controlar e executar o pagamento de pessoal, bem como informativos, 
demonstrativos e recolhimentos dele decorrentes;  
  
IV - disciplinar os procedimentos para pagamento de diárias e de ajuda de custo, abono, 
rescisão e outros de interesse de pessoal;  
  
V - controlar a freqüência, licença e afastamento de pessoal, mantendo atualizado o tempo 
de serviço;  
  
VI - executar as atividades referentes à movimentação dos servidores .  
  
Art. 66 - À Divisão de Desenvolvimento de Recursos os Humanos compete:  
  
I - promover estudos e pesquisas relacionadas com a capacitação e treinamento de pessoal;  
  
II - executar o recrutamento, seleção, ambientação, integração e treinamento de pessoal;  
  



III - executar programas de desenvolvimento de recursos humanos, no âmbito do 
Instituto;  
  
IV - promover a avaliação dos resultados de treinamento e de desempenho dos recursos 
humanos do Instituto;  
  
V - promover intercâmbio de experiência com instituições que atuam na área de recursos 
humanos.  
  
Art. 67 - À Divisão de Carreiras, Remuneração e Benefícios compete:  
  
I - analisar, avaliar e classificar os cargos do Instituto;  
  
II - efetuar pesquisa e estudos sobre remuneração de pessoal;  
  
III - desenvolver estudos para estabelecimentos da estrutura de remuneração e carreiras e 
avaliação de desempenho;  
  
IV - acompanhar a legislação referente à política salarial;  
  
V - elaborar, implementar e controlar planos de assistência médica e odontológica;  
  
VI - elaborar, acompanhar e avaliar as atividades de assistência social;  
  
VII - elaborar, acompanhar e avaliar os programas de alimentação, transporte e outros 
necessários para o desenvolvimento físico, social e cultural dos servidores do Instituto;  
  
VIII - cumprir e fazer cumprir a legislação vigente sobre segurança e medicina do trabalho;  
  
IX - promover exames de sanidade física e mental dos servidores, conceder licenças, 
perícias médicas para os diversos fins e providenciar a homologação de atestados médicos.  
  
Art. 68 - Às Superintendências Estaduais, administrativamente subordinadas ao 
Presidente e tecnicamente aos Diretores, compete operacionalizar planos, programas e 
projetos do Instituto, em sua área de jurisdição, bem assim supervisionar as atividades 
executadas pelos Centros de Treinamentos e de Pesquisa, Estações de Aquicultura, 
Unidades de Conservação e outras que lhe sejam subordinadas e especialmente:  
  
I - propor o desenvolvimento de atividades que atendam a problemas específicos de meio 
ambiente, proteção e conservação de recursos naturais renováveis, em nível estadual;  
  
II - desenvolver estudos e propor À Diretoria de Ecossistemas criação de novas Unidades 
de Conservação;  
  
III - analisar, avaliar e submeter à apreciação da Administração Geral, propostas de ações 
apresentadas pelos diversos segmentos da sociedade e instituições públicas estaduais e 
municipais;  
  
IV - organizar, orientar e coordenar a execução das atividades fins da Autarquia;  
  
V - executar em nível estadual, as competências de natureza administrativa do Instituto;  
  



VI - desempenhar em nível estadual, outras atividades de natureza técnica de 
responsabilidade da Autarquia;  
  
VII - supervisionar, sob orientação técnica das Diretorias, a administração dos Centros de 
Treinamento e de Pesquisa, Estações de Aquicultura, Unidades de Conservação e demais 
unidades descentralizadas responsáveis pela operacionalização das atividades do Instituto, 
em sua jurisdição;  
  
VIII - articular, em conjunto com a Secretaria de Planejamento e Coordenação as ações do 
Instituto com aquelas executadas pelos órgãos estaduais e municipais.  
  
Art. 69 - Ao Jardim Botânico do Rio de Janeiro, administrativamente subordinado ao 
Presidente e tecnicamente à Diretoria de Incentivo à Pesquisa e Divulgação, compete 
desenvolver estudos, pesquisas, programas, projetos e atividades de caráter 
técnico-científico na área de botânica, bem como administrar o Museu Botânico, manter 
coleções de plantas vivas e especialmente:  
  
I - subsidiar ações de conservação da flora nacional e a recuperação das áreas degradadas, 
através de estudos botânicos;  
  
II - promover atividades educativas visando a conscientização pública para Conservação do 
meio ambiente;  
  
III - promover a divulgação científica e cultural das atividades desenvolvidas;  
  
IV - manter intercâmbio com entidades e órgãos congêneres nacionais, estrangeiros e 
internacionais.  
  
Art. 70 - Aos Parques Nacionais compete:  
  
I - proteger amostras representativas de ecossistemas de significado nacional, terrestres ou 
aquáticos;  
  
II - proteger os recursos genéticos;  
  
III - orientar e sensibilizar os visitantes quanto a preservação e conservação do meio 
ambiente;  
  
IV - oferecer oportunidade para a recreação pública e promover atividades de investigação 
e outras afins, de índole científica;  
  
V - manter a condição de inalienabilidade e indisponibilidade das áreas, vedada qualquer 
forma de exploração de seus recursos naturais.  
  
Art. 71- Às Reservas Biológicas compete:  
  
I - proteger e manter as espécies ou comunidade de flora e fauna de interesse ecológico 
ainda não perturbadas por atividades humanas;  
  
II - propiciar estudos científicos e monitoramento ambiental das amostras dos 
ecossistemas não alteradas por ações antrópicas;  
  



III - proporcionar educação e estudos sobre os recursos naturais, especialmente os 
renováveis, resultando em melhor conhecimento e atendimento dos mesmos por parte da 
sociedade.  
  
Art. 72 - Às Estações Ecológicas compete:  
  
I - proteger amostras de ecossistemas, possibilitando o estudo comparativo entre o 
ambiente natural protegido e o que sofreu alteração antrópicas;  
  
II - estimular a geração de novas tecnologias, visando assegurar o uso racional dos recursos 
naturais renováveis;  
  
III - oferecer infra-estrutura aos pesquisadores para promoção de estudos ecológicos e de 
educação conservacionista.  
  
Art. 73 - Às Reservas Ecológicas compete:  
  
I - proteger e manter as florestas e demais formas de vegetação natural públicas ou 
particulares e outras áreas consideradas de preservação permanente, conforme a legislação 
vigente.  
  
Art. 74 - Às Estações Florestais de Experimentação compete:  
  
I - executar estudos e pesquisas contemplados no Programa Nacional de pesquisa em Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, definidos pela Diretoria de Incentivo à 
Pesquisa e Divulgação;  
  
II - realizar estudos relativos às espécies da fauna e flora terrestres a semi-aquáticas 
regionais e manter coleções representativas da fauna e flora;  
  
III - implantar e manter infra-estrutura de apoio aos cientistas, pesquisadores e visitantes 
para o desenvolvimento da pesquisa em recursos naturais renováveis e sua divulgação;  
  
IV - gerir os recursos financeiros alocados aos projetos de pesquisa e de manutenção e 
conservação de suas bases físicas, sob sua responsabilidade, segundo diretrizes traçadas 
pela Diretoria de Administração e Finanças;  
  
V - manter intercâmbio de informações e de espécies da flora e da fauna com outras 
instituições de pesquisa ou entre si.  
  
Art. 75 - Às Florestas Nacionais compete:  
  
I - promover as atividades de florestamento, reflorestamento, ordenamento, dendrometria, 
desbastes, cortes, avaliação econômica, controle vigilância, de acordo com os planos de 
manejo elaborados para as suas respectivas áreas;  
  
II - promover estudos e projetos, visando ao desenvolvimento tecnológico, ao 
aproveitamento sustentável e transformação de recursos faunísticos em suas respectivas 
áreas;  
  
III - promover os programas de extensão que utilizem suas áreas como modelos de 
produção sustentadas dos recursos naturais renováveis;  



  
IV - promover a execução de uso múltiplo dos recursos naturais renováveis de acordo com 
os planos de manejo elaborados para as suas respectivas áreas;  
  
V - promover a adequação e o monitoramento do uso dos recursos naturais existentes 
dentro dos limites das Florestas Nacionais, aos planos de manejo dessas áreas bem como a 
recomposição da cobertura florestal.  
  
Art. 76 - Às Estações de Aquicultura compete:  
  
I - produzir e distribuir formas jovens de organismos aquáticos aos produtores rurais de 
sua área de jurisdição;  
  
II - promover ações de povoamento ou repovoamento de coleção de água com espécies 
aquáticas;  
  
III - prestar assistência técnica aos aquicultores em sua área de jurisdição;  
  
IV - gerir os recursos financeiros alocados a projetos de aquicultura sob sua 
responsabilidade, segundo diretrizes traçadas pela Diretoria de Administração e Finanças 
do Instituto.  
  
Art. 77 - Aos Centros de Pesquisas compete:  
  
I - executar estudos e pesquisas contemplados no Programa Nacional de Pesquisa em Meio 
Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, definidos pela Diretoria de Incentivo à 
Pesquisa e Divulgação;  
  
II - coletar amostras de matérias-primas decorrentes da exploração dos recursos naturais 
renováveis com o objetivo de exercer rígido controle de sua qualidade, dentro das normas 
técnicas estabelecidas;  
  
III - gerir os recursos financeiros alocados a projetos de pesquisa sob sua responsabilidade, 
segundo diretrizes traçadas pela Diretoria de Administração e Finanças do Instituto;  
  
IV - integrar, sob a supervisão da Divisão de Redes de Pesquisa as ações, planos e 
programas resultantes do desenvolvimento da política institucional da gestão integrada da 
pesquisa científica e tecnológica;  
  
V - definir e coordenar em articulação com as áreas técnicas, as demandas do Instituto com 
referência ao uso de tecnologias de sensoriamento remoto;  
  
VI - promover a execução de atividades relacionadas ao levantamento e acompanhamento 
da dinâmica dos recursos naturais renováveis, através do sensoriamento remoto;  
  
VII - promover a disseminação de dados e produtos necessários ao ordenamento territorial 
e monitoramento ambiental de responsabilidade do Instituto.  
  
Art. 78 - Aos Centros de Treinamento compete:  
  
I - executar os programas de capacitação de pessoal e de treinamento de mão-de-obra;  
  



II - promover a reciclagem de conhecimento e a atualização técnica dos servidores do 
Instituto e entidades afins, nacionais e estrangeiras.  
  
Art. 79 - Aos Postos de Controle e Fiscalização compete:  
  
I - receber e registrar ocorrência, denúncias, mandados, representações, intimações, 
notificações, termos de embargo, auto de infração, termo de apreensão e depósito, queixas 
etc.;  
  
II - receber, registrar, guardar e distribuir material apreendido;  
  
III - realizar diligências por apuração ou averiguação de delitos cometidos contra a flora, 
fauna e recursos pesqueiros;  
  
IV - promover patrulhamento em áreas de sua jurisdição, bem como fiscalizar e policiar 
áreas de ocorrências de infrações florestais;  
  
V - acompanhar, fiscalizar e inspecionar os desmates autorizados, áreas de preservações 
averbadas e permanentes e projetos próprios de reposição florestal;  
  
VI - cumprir e fazer cumprir a legislação destinada a conservação, proteção e uso dos 
recursos naturais renováveis.  
  
Art. 80 - O Conselho Nacional de Proteção à Fauna, criado pelo Decreto nº 97.633 de 10 de 
abril de 1989, tem por finalidade estudar e propor diretrizes gerais para a proteção e 
manejo da fauna.  
  
Art. 81- O Conselho Nacional de Unidades de Conservação, resultante da transformação do 
Conselho de Valorização de Parques, criado pelo Decreto nº 73.601, de 8 de fevereiro de 
1974, tem por finalidade traçar as linhas gerais da política de criação, valorização e 
utilização das Unidades de Conservação.  
  
Art. 82 - O Comitê Técnico-Científico, criado pelo Decreto nº 97.946, de 11 de julho de 
1989, tem por finalidade assessorar a Presidência do Instituto no processo de deliberação 
da política de incentivos e divulgação da Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, bem 
como apreciar e avaliar a produção científica e tecnológica resultante do desenvolvimento 
dos planos, programas e projetos do Instituto.  
  
CAPÍTULO IV  
  
ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES  
  
Art. 83 - Ao Presidente, incumbe propor políticas e deliberar sobre os planos programas e 
projetos do Instituto, avaliar o desempenho da Autarquia, apreciar as proposições 
encaminhadas ao CONAMA e especialmente:  
  
I - representar o Instituto ativa e passivamente, em juízo, através de procuradores, ou fora 
dele, na qualidade de seu principal responsável;  
  
II - dirigir, orientar e coordenar o funcionamento do Instituto em todas as suas atividades, 
zelando pelo fiel cumprimento das políticas traçadas e dos planos, programas e projetos do 
Instituto;  



  
III - administrar e movimentar os recursos do Instituto, autorizando despesas de custeio e 
investimento decorrentes de determinação legal ou previstas no orçamento, ordenando os 
respectivos pagamentos;  
  
IV - prover cargos e funções, admitir, requisitar, dispensar e praticar atos de administração 
de pessoal;  
  
V - autorizar a realização de concorrências destinadas a compra de material, execução de 
obras e prestação de serviços, na forma da legislação vigente;  
  
VI - autorizar o provimento de recursos financeiros e materiais necessários a execução de 
programas projetos e atividades;  
  
VII - determinar as medidas necessárias ao cumprimento da legislação ambiental;  
  
VIII - cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 
CONAMA, bem assim dispositivos legais e regulamentares aplicáveis ao Instituto;  
  
IX - articular-se com autoridades do País ou do exterior sobre assuntos de interesse do 
Instituto no limite de sua competência;  
  
X - firmar convênios, acordos, contratos e ajustes com pessoas físicas ou jurídicas 
nacionais e com entidades estrangeiras ou internacionais;  
  
XI - delegar funções executivas a órgãos ou entidades públicas e privadas;  
  
XII - decidir sobre a aplicação de multas e outras penalidades previstas na legislação em 
vigor;  
  
XIII - determinar a instauração de inquérito conforme as normas e legislação pertinentes;  
  
XIV - baixar portarias e emitir instruções normativas circulares e outros instrumentos, 
referentes a atos de sua competência;  
  
XV - delegar competência para a prática de atos administrativos;  
  
XVI - aprovar os programas de importação de borracha.  
  
Art. 84 - Aos Diretores Incumbe:  
  
I - assessorar o Presidente no exercício de suas atribuições;  
  
II - dirigir, coordenar, orientar e fiscalizar as atividades técnicas e administrativas 
exercidas pelas unidades que Ihe são subordinadas;  
  
III - coordenar a elaboração dos planos de ação pertinentes à respectiva Diretoria;  
  
IV - orientar, supervisionar e fiscalizar as atividades técnico-científicas e administrativas 
das unidades regionais do Instituto, no que lhes couber;  
  
V - baixar atos normativos, no limite de sua competência;  



  
VI - pronunciar-se, em grau de recursos, nas decisões finais sobre ato de autoridade que 
lhe for subordinada;  
  
VII - assegurar a mais estreita colaboração das unidades que Ihe são subordinadas entre si, 
e destas com as demais unidades do Instituto, bem assim com entidades públicas ou 
privadas que mantenham atividades correlatas;  
  
VIII - realizar diligências e propor a abertura de sindicância e inquéritos administrativos, 
sempre que se torne necessário;  
  
IX - fazer cumprir os atos baixados pelo Presidente, pertinentes a sua área ou de aplicação 
geral;  
  
X - implementar as ações estabelecidas em convênios com outros órgãos ou entidades;  
  
XI - articular-se, no limite de sua competência, com entidades públicas e privadas 
nacionais, com vistas ao intercâmbio de informações e experiências sobre assuntos de 
interesse do Instituto;  
  
XII - cumprir e fiscalizar o exercício de normas específicas, bem como à observância da 
legislação federal em vigor, relativas as áreas de sua atuação;  
  
XIII - diligenciar para obtenção de recursos humanos, materiais e financeiros necessários a 
execução dos programas e projetos da sua área de competência;  
  
XIV - propor a celebração de acordos, contratos, e convênios;  
  
XV - praticar todos os demais atos que se fizerem necessários à implementação das 
atividades das unidades que lhe são subordinadas, observada a legislação vigente;  
  
XVI - indicar, dentre seus subordinados, aquele que deverá substituí-los em seus 
impedimentos legais e eventuais;  
  
XVII - indicar ao Presidente os nomes dos servidores para provimento de cargos e funções 
em comissão existentes na sua área de competência;  
  
XVIII - indicar a autoridade competente os nomes dos servidores subordinados para 
designação ou dispensa e para seus substitutos temporários ou eventuais;  
  
XIX - autorizar a realização de despesas a conta do orçamento alocado às unidades sob sua 
responsabilidade.  
  
Art. 85 - Além das atribuições referidas no artigo 84 deste Regimento, incumbe ao Diretor 
de Administração e Finanças:  
  
I - autorizar a realização de tomadas de preços e convite destinados à compra de material, 
execução de obras e prestação de serviços, na forma da legislação em vigor.  
  

II - autorizar a adjudicação de compras, execução de obras e prestação de serviços, bem 
como a realização das respectivas despesas dentro dos limites fixados pelo Presidente do 
Instituto.  



  
III - autorizar o pagamento de faturas relativas à compra de materiais, execução de obras e 
prestação de serviços, uma vez cumpridas as formalidades legais;  
  
IV - autorizar a alienação de material ocioso, anti-econômico e inservível, uma vez 
cumpridas as formalidades legais;  
  
V - autorizar a inutilização de material inservível, uma vez cumpridas as formalidades 
legais;  
  
VI - zelar pela exatidão das contas e oportuna apresentação dos balanços, demonstrações 
contábeis e outras operações relativas à administração financeira e patrimonial do 
Instituto;  
  
VII - movimentar, em conjunto com o Presidente, as contas bancárias destinadas ao 
atendimento do cronograma de desembolso;  
  
VIII - supervisionar e zelar pela conservação e utilização adequada do patrimônio veículos, 
equipamentos e materiais do Instituto;  
  
IX - propor a movimentação de recursos orçamentários adicionais nos limites de sua 
competência;  
  
X - propor a constituição e designação de comissões para realizar atividades de inventário, 
desativação e eliminação de documentos inúteis ou obsoletos;  
  
XI - propor a aplicação de penalidades aos fornecedores de material e prestadores de 
serviços inadiplentes;  
  
XII - autorizar o pagamento de salários, vencimento de outras vantagens previstas na 
legislação e regulamentação sobre pessoal;  
  
XIII - decidir, na primeira instância, sobre consultas, requerimentos e pedidos de 
servidores versando sobre administração de recursos humanos;  
  
XIV - propor termos de ajuste, contratos e convênios com profissionais ou entidades 
públicas ou privadas especializadas para prestação de serviços nas áreas de assistência 
médica, social, treinamento e desenvolvimento de recursos humanos;  
  
XV - conceder, sustar ou homologar direito ou vantagens previstos na legislação sobre 
pessoal;  
  
XVI - dar posse;  
  
XVII - praticar todos os demais atos de gestão de política de recursos humanos, de acordo 
com a competência que lhe for atribuída pelo Presidente e observadas as normas legais em 
vigor;  
  
XVIII - propor ao Presidente os limites da descentralização na gestão da política de 
recursos humanos do Instituto e para a prática dos demais atos relativos a sua área de 
competência;  
  



XIX - distribuir os servidores no âmbito do Instituto, de acordo com a lotação aprovada;  
  
XX - decidir sobre assuntos relativos às atividades de pessoal, opinando sobre os que 
dependem de decisão superior;  
  
XXI - propor o provimento de cargos e empregos do Instituto;  
  
XXII - propor a designação da Junta Médica, na forma estabelecida no Decreto nº 73615, 
de 11 de fevereiro de 1974;  
  
XXIII - consolidar a escala de férias do pessoal do Instituto;  
  
XXIV - praticar os demais atos específicos de sua área de atuação, nos limites de sua 
competência.  
  
Art. 86 - Ao Chefe do Gabinete incumbe:  
  
I - assistir o Presidente em sua representação;  
  
II - orientar e controlar os serviços de audiência;  
  
III - a exercer outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Presidente  
  
Art. 87 - Ao Secretário, Chefes de Departamento e Superintendentes incumbe:  
  
I - dirigir, orientar e supervisionar o controle e fiscalização da execução das atividades de 
competência da respectiva unidade;  
  
II - opinar sobre os assuntos que dependem de decisão superior e propor as necessárias 
providências;  
  
III - indicar ao superior imediato os nomes de servidores subordinados para designação ou 
dispensa e para seus substitutos eventuais ou temporários;  
  
IV - submeter à aprovação do superior imediato a programação de trabalho da unidade;  
  
V - fornecer ao superior imediato os elementos necessários à formulação da proposta 
orçamentária do órgão;  
  
VI - assistir ao superior imediato na definição dos planos, programas e projetos setoriais da 
unidade;  
  
VII - colaborar, com o superior imediato, na identificação de alternativas e ações que 
devam ser implementadas, visando a dinamização e racionalização das atividades, bem 
como a consecução dos objetivos e metas da unidade.  
  
Art. 88 - Aos Chefes da Ouvidoria, da Assessoria de Comunicação Social, da Auditoria, 
Coordenadores e Chefes de Divisão, dos Parques Nacionais, das Reservas Biológicas, das 
Estações Ecológicas, das Reservas Ecológicas, das Estações Florestais de Experimentação, 
das Florestas Nacionais, das Estações de Aquicultura, dos Centros de Pesquisa, dos 
Centros de Treinamento e dos Postos de Controle e Fiscalização incumbe:  
  



I - orientar e coordenar as atividades das respectivas unidades;  
  
II - propor ao superior imediato a programação de trabalho da respectiva unidade;  
  
III - opinar nos assuntos relativos às atividades da unidade sob sua direção, dependentes 
de decisão de autoridade superior;  
  
IV - responsabilizar-se e responder pela execução dos trabalhos de sua área;  
  
V - distribuir, acompanhar e avaliar as atividades dos servidores que Ihe são subordinadas;  
  
VI - exercer todos os atos de administração necessários à implementação das atividades da 
unidade sob sua direção, observada a legislação vigente;  
  
Art. 89 - Ao Procurador Geral incumbe:  
  
I - coordenar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela Procuradoria Jurídica;  
  
II - promover a defesa dos interesses do Instituto, nas esferas judicial e administrativa;  
  
III - representar a Autarquia em juízo, e ou delegação expressa do Presidente, fora dela;  
  
IV - assessorar juridicamente o Presidente e, por sua determinação, qualquer unidade do 
Instituto, respondendo às consultas formuladas;  
  
V - propor a abertura de processo administrativo quando lhe solicite o Presidente;  
  
VI - praticar os demais atos inerentes ao exercício de suas atribuições.  
  
Art. 90 - Aos Gerentes de Programa incumbe:  
  
I - dirigir, planejar, organizar e controlar as atividades próprias dos programas ou projetos 
que lhe são afetos, visando cumprir e fazer cumprir as metas fixadas nos mesmos;  
  
II - encaminhar relatórios de andamento dos programas ou projetos ao seu superior 
hierárquico, obedecendo a forma e a periodicidade que lhe forem indicadas;  
  
III - fazer cumprir os cronogramas estabelecidos nos programas ou projetos, bem assim 
compatibilizar as ações das unidades envolvidas na sua execução;  
  
IV - executar outras atividades que lhe forem cometidas.  
  
CAPÍTULO V  
  
ATRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES  
  
Art. 91 - Aos servidores em geral incumbe responder técnica, administrativa, qualitativa e 
quantitativamente perante a autoridade superior pelas atividades de trabalho que lhe 
forem cometidas, observadas a legislação e as normas vigentes, bem assim cumprir as 
ordens recebidas.  
  

 



CAPÍTULO VI  
  
DISPOSIÇÕES GERAIS  
  
Art. 92 - As áreas de jurisdição organização e o funcionamento das Superintendências 
Estaduais e do Jardim Botânico do Rio de Janeiro serão fixados em ato do Presidente do 
Instituto.  
  
Art. 93 - O Instituto poderá dispor, para o exercício de suas competências, de mecanismos 
especiais de natureza transitória, tais como Comissões, Grupos de Trabalho e outras 
similares, a serem constituídos pelo Presidente do Instituto, com prazo determinado de 
funcionamento.  
  
Art. 94 - As dúvidas e os casos omissos surgidos na aplicação deste Regimento interno 
serão dirigidos pelo Presidente de Instituto, "ad-referendus" do Ministro do Estado do 
Interior.  
  
 

 


