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PORTARIA HINISTERIA,L ,'N20:~4,8 DE :1.4 QE NOVEMBRO D~ 1995.

Estabeleé~ a composição e as;,compétências di:\,
Subcomissão para q Plano setoriàl pará os Recursos
do Mar (PSRM), ciiiada pela PortarianQ OOOlA, de 15
de março de 1984, e dá outras' providências.

O MINISTRO ,DE ESTADO DA MARINHA E MINISTRO COORDENA- ,
DOR DA COMISSÃO INTÊJtKINlSTERIAL PARA'OS RECURSOS DOHAR (CIRM)" ~(\
usando da competência que l,he confere o Artigó 16 do' Regimento \ü
Interno da CIRM, . ' I

R E S.O L V E: ~a"'~

Art. 112 Estab,elecer a seguinte composição para ~ \
Subcomissão para o P~RM:

I - Co0t:C!enador

Representante do Ministério da.Marinha na CIRM
(Secretário da CIRM). '

II - Membros

riores;
~epresentante do Ministério das Relações exte-

I. : •

Desporto; ,
Representante do Ministério da Educação e do/

Representante doMin~istério de ,Minas e Energiq:;'-
~epresentante dO'Mip1stério da ci~ncia e Tec'no'-

logia; 'e'
Representant~ do'Ministério do Meio Ambiente,

dos Recursos ijldr Ices e da Amazônia'Legal. '

Art. 212 A supcomíssãc para o PSRM terá as seguintes
competências:

I - avaliar os resultados 'e,-O desenvolvimento
qetodas as partesq1olecompõem o ipSRM}propon40 ã'" CIRM, s~mes-:-
sralmente' ou quando' julgar oportuno", as> a,lterações que se
fizerem necessárias ,em nível,de,subpregrama qu superior,' partici':"
pi=lndOas jilte~ações' ,fedias,qentro deStla' est:e,l:'a· (~e'competêilC:ia; ,

II - avaliar o,:wérito de, novos projetos. , "promovendo,
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se for o caso, a inserção no PSRM; e
III - promover a elaboração, a revisão e a exclusão

de projetos, quando julgar necessário.
Art. 32 A Subcomissão para o PSRM contará com os se-

guintes meios:
I - apoio técnico-administrativo da Secretaria da

CIRM;
II - apoio de grupo de especialistas, que atuarão

como consultores li ad hoc li do PSRM, escolhidos pela reconhecida
competência e idoneidade;

III - apoio científico disponível nos diversos Minis-
térios representados; e

IV - apoio, em caráter suplementar, de peritos con-
vidados pela Secretaria da CIRM e/ou por indicação de quaisquer
de seus membros.

Art. ·42 As decisões da Subcomissão para o PSRM serão
tomadas "ad referendum" da CIRM, por maioria de votos, cabendo ao
Coordenador o voto de desempate.

data.
Art. 52 Esta Portaria entra em vigor na presente

Art. 62 Revoga-se a Portaria n2 0003, de 24 de no-
vembro de 1992.
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