
PORTARIA IBAMA N° 128-N, 1° DE OUTUBRO DE 2001. 

 
 
O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, anexo I, da Estrutura Regimental do IBAMA, aprovada pelo 
Decreto n° 3.059, de 14 de maio de 1999, e pelo artigo 83, incisos XIV e XV, do 
Regimento Interno, aprovado pela Portaria GM/MINTER n° 445, de 16 de agosto de 
1989, publicada no Diário Oficial da União do dia subseqüente, e  
 
TENDO EM VISTA o disposto no artigo 4° do Decreto n° 3.642, de 25 de outubro de 
2000; e  
 
CONSIDERANDO a necessidade de empreender maior dinamismo, compartilhamento 
de responsabilidades, participação efetiva do corpo gerencial e desconcentração de 
ações afeta ao gerenciamento e administração do IBAMA, no que se refere ao 
desempenho das atividades do Instituto, relativas ao ordenamento e à fiscalização 
pesqueira;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de implantar e acompanhar as recomendações 
contidas na Nota Técnica n° 019/2001 - DIAMB/SFC/MF, de 13 de março de 2001, cujo 
conteúdo trata da atuação do IBAMA no que concerne à Ação de Fiscalização do Uso 
Sustentável dos Recursos Pesqueiros;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de recuperação e manutenção dos estoques 
pesqueiros, principalmente os tradicionalmente explorados, Resolve: 
 
Art. 1° Instituir Grupo Permanente de Trabalho de Acompanhamento das Ações de 
Fiscalização dos Recursos Pesqueiros, com a finalidade de fortalecer as ações do 
IBAMA relativas à fiscalização do uso dos recursos pesqueiros, especialmente no que 
se refere: 
 
I) à implantação e acompanhamento dos resultados das recomendações da Secretaria 
Federal de Controle Interno, do Ministério da Fazenda, contidas na Nota Técnica n° 
019/2001 - DIAMB/SFC/MF, de 13 de março de 2001; 

II) articular-se com a Gerência de Gestão de Recursos Pesqueiros, do Ministério do 
Meio Ambiente, para a implementação das atividades programadas; 

III) propor medidas que busquem otimizar os recursos humanos e matérias das 
Diretorias, Gerências Executivas e Centros Especializados do IBAMA na gestão do uso 
dos recursos pesqueiros; e 

IV) avaliar, em articulação com os Centros Especializados, as portarias normativas 
relativas à gestão do uso dos recursos pesqueiros, no âmbito do IBAMA. 

 
Art. 2° O GT, a ser nomeado pelo Presidente do IBAMA, terá a seguinte composição: 
 
a) um representante da Presidência, que o coordenará; 
b) um representante da Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros; 
c) um representante de Diretoria de Proteção Ambiental; 



d) um representante da Diretoria de Gestão Estratégica; 
e) um representante da Procuradoria Geral do IBAMA; 
f) um representante do conselho Regional dos Gerentes Executivos da Amazônia 
COREAM; e 
g) um representante do conselho Regional dos Gerentes Executivos do Nordeste 
CORENE. 
 
Parágrafo Único Conforme a área de atuação a ser avaliada pelo GT, serão incluídos 
dois representantes dos Centros Especializados com jurisdição ou abrangência do 
assunto a ser avaliado. 
 
Art. 3° Os custos operacionais decorrentes das atividades do GT serão cobertos por 
cada Diretoria envolvida. 
 
Art. 4° Caberá à Diretoria de Fauna e Recursos Pesqueiros secretariar as ações do 
Grupo. 
 
Art. 5° O Grupo de Trabalho funcionará até atingir os resultados previstos nesta 
Portaria. 
 
Art. 6° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7° Revogam-se as disposições em contrário. 
 
 
HAMILTON NOBRE CASARA 
Presidente do IBAMA 
 


