
PORTARIA MMA Nº 94, DE 6 DE ABRIL DE 2016

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições, que lhe
são conferidas pelo inciso I, do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal,
resolve:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho - GT, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente,
com a finalidade de fornecer assessoramento técnico e coordenar a elaboração do
Plano de controle e monitoramento da bioinvasão do coral-sol (Tubastraea spp.) –
Plano Coral-Sol.

Art. 2º O GT terá as seguintes atribuições:
I - coordenar a elaboração do Plano Coral-Sol, visando mitigar os impactos negativos
das espécies Tubastraea spp. sobre a biodiversidade marinha do Brasil;
II - definir a estratégia e o arranjo institucional para a elaboração e implementação do
Plano Coral-Sol; e
III - propor e avaliar, no âmbito do Plano, ações integradas de prevenção, controle e
monitoramento das espécies invasoras de coral-sol presentes no Brasil.

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto por um representante titular e um
suplente, de cada uma das Unidades dos órgãos a seguir indicados:
I - Ministério do Meio Ambiente:
a) Departamento de Conservação da Biodiversidade da Secretaria de Biodiversidade e
Florestas-SBF, que o coordenará;
II - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis-IBAMA:
a) Diretoria de Uso Sustentável da Biodiversidade e Florestas - DBFLO;
b) Diretoria de Licenciamento Ambiental-DILIC;
III - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico
Mendes:
a) Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da Biodiversidade-DIBIO; e
b) Diretoria de Criação e Manejo de Unidades de Conservação-DIMAN.

§ 1º Os representantes de que trata o art. 3o serão indicados pelos titulares de cada
uma das Unidades dos órgãos indicados.

§ 2º Poderão ser convidados representantes de outros órgãos da Administração
Pública Federal, Estadual ou Municipal, de entidades privadas, de organizações da
sociedade civil e da comunidade científica para contribuírem na execução dos
trabalhos do GT.

Art. 4º O Grupo de Trabalho será automaticamente extinto com a conclusão das
atividades previstas nesta Portaria.

Art. 5º A participação no Grupo de Trabalho será considerada de relevante interesse
público e não será remunerada.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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