
 

GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE 
CONSELHO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE 

 
RESOLUÇÃO COEMA Nº. 047/2020 

 
 

Dispõe sobre a realização de Reuniões Plenárias, 
Grupos de Trabalhos e Câmaras Técnicas em 
ambiente virtual, ou seja, “não presencial” durante o 
enfrentamento da crise provocada pela Pandemia do 
COVID-19. 

 
O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (COEMA), no uso 

das competências que lhe conferem o inciso I, do art. 5º da Lei nº. 0165 de 18 
de agosto de 1994, que regulamenta o Título VII da Lei Complementar nº. 005 
de 18 de agosto de 1994 e, 

 
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 classificação da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) no dia 11 de março de 2020, como pandemia o novo coronavírus - 
COVID-19, assim como o reconhecimento da situação de calamidade pública 
ou estado de emergência em saúde pública no estado do Amapá; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de racionalizar o tempo empregado 

nas sessões e imprimir maior celeridade nas deliberações do órgão colegiado;  
 
CONSIDERANDO a necessidade de preservar a ampla publicidade e a 

transparência das deliberações proferidas pelo Conselho Estadual de Meio 
Ambiente e, 

 
CONSIDERANDO, o deliberado pelo Pleno do Conselho na 175ª 

Reunião Plenária Ordinária realizada no dia 28 de maio de 2020. 
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º. Instituir temporariamente a possibilidade de realização de 
Reuniões Plenárias, de Câmaras Temáticas e de Grupos de Trabalho, de 
forma remota, por meio de ambiente virtual, no âmbito do Conselho Estadual 
de Meio Ambiente do Estado do Amapá. 

 
Parágrafo único. Ficam válidas para as reuniões não presenciais 

todas as condições, normas e prazos para realização de reuniões de plenárias, 
câmaras técnicas e grupos de trabalho, estabelecidas no Regimento Interno do 
COEMA. 
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Art. 2º. As reuniões realizadas de forma virtual serão suspensas, 
imediatamente, caso seja verificado problema técnico na geração do sinal que 
impeça a adequada participação de qualquer membro nas discussões. 

 
§ 1º. No caso de permanência do problema técnico na geração do sinal 

pelo prazo de 30 (trinta) minutos, a reunião será encerrada. 
 
§ 2º. No caso de interrupção, ou encerramento, da reunião, todas as 

decisões tomadas anteriormente a paralização, ou encerramento, serão 
consideradas válidas e registradas em ata. 

 
§ 3º. No caso da interrupção, ou encerramento, da reunião ocorrer 

durante processo de votação, os votos anotados até o momento serão 
considerados válidos, e a votação retomada após o restabelecimento do sinal 
ou em nova reunião. 

 
§ 4º. No caso da necessidade de encerramento da reunião por motivos 

técnicos de geração de sinal, nova reunião deverá ser agendada no prazo 
máximo de 48 (quarenta e oito) horas. 

 
Art. 4º. As atas de reuniões não presenciais deverão constar 

explicitamente o caráter de “AMBIENTE VIRTUAL”, e todas as ocorrências e 
fatos relativos a problemas técnicos ocorridos durante as mesmas deverão 
obrigatoriamente ser registrados, permanecendo válidas todas as demais 
normas estabelecidas no Regimento Interno no que se refere as Atas de 
Reunião. 

 
Art. 5º. Permanece válido a necessidade de: 
 
I - Possibilitar amplo acesso às reuniões a membros e não membros 

habilitados para tal; 
 
II - Promover a publicidade e transparência dos atos, guardadas as 

peculiaridades de cada caso. 
 
Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 

 
            Macapá-AP, 28 de maio de 2020. 
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