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PORTARIA MINISTERIAL N2 0547 DE 14 DE NOVEMBRO DE 1995.

cria o comitê Executivo para o sistema Glo-
bal de Observação dos Oceanos (GOOS).

~ O MINISTRO DE ESTADO DA MARINHA E MINISTRO COORDENA-
DOR DA COMISSÃO INTERMINISTERIAL PARA OS RECURSOS DO MAR (CIRM),
usando das atribuições que lhe confere o Artigo 16 do Regimento ~t'\ ,

Interno da CIRM, ]\J

R E S O L V E: ~
Art. 12 Criar o Comitê Executivo para o sistema G~~~

bal de Observação dos Oceanos (GOOS), subordinado à Subcomissão
para o PSRM, com a f"inalidade de assessorá-Ia na condução do Pro-
grama Goos/Brasil, favorecendo a utilização otimizada de recur-
sos disponíveis no PSRM e outras fontes.

Art. 22 O Comitê Executivo para o GOOS terá a se-
guinte composição:

I - Coordenador

Representante do Ministério da Marinha (Direto-
~ ria de Hidrografia e Navegação) .

II - Membros

Representante do Ministério da Educação e do
Desporto;

Representante do Ministério de Minas e Energia;
Representante do Ministério da Ciência e Tecno-

logiai
Representante do Ministério do Meio Ambiente,

dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal i
Representante da Secretaria da CIRMi e
Representantes da Comunidade Científica relaci-

onada aos Módulos do GOOS. .
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Art. 32 O Comitê Executivo para o GOOS terá as se-
.guintes competências:

I - elaborar o detalhamento do GOOS/Brasil, se-
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(Continuação da Portaria Ministerial n2 0547/95 ..•••...•.•••.•.. )

guindo as linhas de ação estabelecidas pela Subcomissão para o
PSRM, bem como acompanhar e operacionalizar a consecução dessas
linhas de ação;

11 - acompanhar o desenvolvimento dos projetos de
pesquisa e monitoramento aprovados pela CIRM, no escopo do GOOSi

111 - acompanhar a aquis1çao sistemática e o in-
tercâmbio de dados oceanográficos coletados ~a região marítima
de interesse do Brasil, em atendimento ao GOOS;

IV - participar das discussões relativas
ção de meios flutuantes para o desenvolvimento das
previstas para execução, no âmbito do GOOS; e

à aloca-
atividades

~ V exercer a coordenação, no âmbito da DHN, das
atividades afetas ao GOOS, em estreita colaboração com os demais
setores técnicos envolvidos.

Art. 42 O Comitê Executivo para o GOOS contará com o
apoio técnico-administrativo do Ministério da Marinha, por inter-
médio da Diretoria de Hidrografia e Navegação, e poderá convocar
os serviços da comunidade científica e de especialistas para o
trato de assuntos específicos.

Art. 52 As decisões do Comitê Executivo para o
GOOS serão tomadas "ad referendum" da CIRM, por maioria' de
votos, cabendo ao Coordenador o voto de desempate.

Estas decisões serão submetidas à CIRM por
meio da Subcomissão para o PSRM.

Art. 62 As atividades do Comitê Executivo para o
GOOS serão consideradas extintas após o término dos trabalhos que
lhe são atribuídos e mediante proposta da Subcomissão para oPSRM.

data. Art. 72 Esta Portaria entra em vigor na presente
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