
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

  RESOLUÇÃO n.º 008/2005

Revogada pela RESOLUÇÃO n.º 022/2010 
(Publicada no D.O. AP Nº. 4699 de 16/03/10)

(D. O. AP Nº.3642 de 14/11/2005)

Aprova o repasse de 50% (cinqüenta por cento) 
da arrecadação anual do FERMA – Fundo Especial 
de  Recursos  para  o  Meio  Ambiente  para  a 
sustentabilidade  administrativa  do  Conselho 
Estadual do Meio Ambiente – COEMA e apoio às 
ações de controle, fiscalização, monitoramento e 
educação ambiental da Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente - SEMA e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - COEMA, no 
uso das atribuições que lhe confere a Lei Estadual nº 0165 de 18 de agosto de 1994,  
e:

Considerando  a  competência  para  estabelecer  as  diretrizes  da 
política de defesa, prevenção e melhoria do meio ambiente que lhe confere o art. 5º,  
inciso I da Lei Complementar nº 005 de 18 de agosto de 1.994, que criou o Sistema 
Estadual do Meio Ambiente - SIEMA;

Considerando o disposto no art. 310 da Constituição do Estado do 
Amapá que seguindo mandamento esculpido no art. 225 da Constituição Federal, impõe 
ao Poder Público e à Coletividade o dever de defender e preservar o Meio Ambiente 
para as gerações presentes e futuras.

Considerando  a  necessidade  de  articulação,  coordenação  e 
integração  das  atividades  dos  órgãos  componentes  do  Sistema  Estadual  do  Meio 
Ambiente – SIEMA, na execução da política Estadual do Meio Ambiente;

Considerando  a  necessidade  de  serem  adotadas  medidas 
necessárias a efetiva implementação das disposições contidas na Lei Complementar nº 
0005/94,  como  controle,  monitoramento,  fiscalização  e  planejamento  ambiental, 
visando o desenvolvimento social e econômico com a proteção ao meio ambiente;

Considerando, ainda, os termos do art. 8º da Lei nº 165/94, que 
cria o Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente - FERMA, com a finalidade 
precípua  de  financiar  conforme  dispuser  seu  regulamento,  planos,  programas, 
projetos, pesquisas e atividades que visem, o uso racional e sustentado de recursos 
naturais, bem como, para auxiliar no controle, fiscalização, defesa e recuperação do 
meio ambiente,



RESOLVE:

Art. 1º- Aprovar o repasse do percentual de 50% (cinqüenta por 
cento) dos recursos efetivamente arrecadados e provenientes do FERMA – Fundo 
Especial de Recursos para o Meio Ambiente, para a sustentabilidade administrativa do 
COEMA  e  apoio  às  ações  de  controle,  monitoramento,  fiscalização  e  educação 
ambiental, realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 2º - Os recursos equivalentes aos 50%(cinqüenta porcento) 
serão distribuídos da seguinte forma: 

I- Metade  para  manutenção  administrativa  do  Conselho 
Estadual do Meio Ambiente - COEMA

II-  Metade para apoio às ações de controle, monitoramento, 
fiscalização e educação ambiental da Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente - SEMA.

Art. 3º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA fará 
a execução dos recursos provenientes do FERMA em conformidade com os artigos 1º 
e 2º desta resolução.

Art.  4º  -  A  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  -  SEMA 
através da Divisão de Apoio Administrativo em conjunto com o Conselho Estadual do 
Meio Ambiente – COEMA através da Gerência Administrativa, terão que apresentar 
anualmente  para  conhecimento  do  Colegiado,  plano  anual  de  execução  dos  50% 
(cinqüenta por cento) dos recursos proveniente do FERMA, distribuídos conforme o 
artigo anterior.

Art.  5º  -  A  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  -  SEMA 
prestará  contas  com  todas  as  cautelas  legais  da  aplicação  dos  recursos  em 
conformidade com art. 2º I e II, submetendo-a ao COEMA até 60 (sessenta) dias 
após o encerramento do exercício financeiro. 

Art. 6º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º- Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Sala  de  Reuniões  Plenárias  do  COEMA,  em  Macapá-AP,  26  de 
outubro de 2005.

                            EDVALDO DE AZEVEDO SOUZA
                         Presidente do COEMA
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