
                                  GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ

                              CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE

                        RESOLUÇÃO n. º 022/2010
(D.O. E. Nº. 4699 de 16/03/10)

Revogada pela RESOLUÇÃO n.º 025/2011 

Aprova  a  nova  forma  de  utilização  dos  recursos 
provenientes da arrecadação anual do FERMA – Fundo 
Especial de Recursos para o Meio Ambiente, revoga as 
Resoluções do COEMA nº. 006 de 27/05/2004 e nº. 008 
de 26/10/2005 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  à  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 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;

Considerando, ainda, a necessidade de fortalecimento das instituições que executam 
a política Estadual do Meio Ambiente para o melhor cumprimento das competências legais;

Considerando,  finalmente,  que tanto o volume dos recursos disponíveis  no Fundo 
Especial  de  Recursos  para  o  Meio  Ambiente  (FERMA)  quanto  as  demandas  ambientais  emadas  da 
sociedade são dinâmicas e variam com o tempo,

RESOLVE:

Art.  1º-  O Conselho Estadual  do Meio Ambiente (COEMA) definirá anualmente a 
forma de utilização dos recursos efetivamente arrecadados e provenientes do FERMA – Fundo Especial de 
Recursos para o Meio Ambiente, relativos ao exercício financeiro do ano anterior.

Parágrafo único – A definição de que trata este artigo deve ocorrer em reunião do 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) no prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o início do 
exercício financeiro em que se pretende utilizar os recursos do FERMA.

Art.  2º -  A Secretaria  de  Estado  do Meio  Ambiente  (SEMA)  fará  o  repasse  dos 
recursos  financeiros  definidos  pelo  Conselho  Estadual  do  Meio  Ambiente  (COEMA)  para  as  instituições 

 



beneficiadas através de celebração de convênio ou outros instrumentos conforme estabelece os preceitos  
legais.

Art.  3º -  Recursos  financeiros  previstos  para  apoio  a  Projetos  serão  destinados 
somente mediante processo de seleção pública, cujas prioridades, finalidades, metas, recursos disponíveis, 
instituições elegíveis e demais regras serão estabelecidas por edital próprio.

Art. 4º - As instituições que receberem recursos do FERMA mediante convênio ou 
outros  instrumentos  legais  devem encaminhar  ao  Conselho  Estadual  do  Meio  Ambiente  (COEMA)  para 
apreciação e aprovação relatório com a prestação de contas da execução física e financeira dos recursos 
recebidos.

Parágrafo único – O relatório de que trata este artigo deve ser encaminhado no 
prazo máximo de 30 dias após o fim do exercício financeiro em que recebeu os recursos do FERMA.

Art.  5º -  A instituição beneficiada com repasse de recursos do FERMA que não 
cumprir  com as  condições  estabelecidas  nesta  resolução  fica  impedida  de  receber  novos  recursos  do 
FERMA e estará sujeita as sanções previstas em lei. 

Art. 6º- Os recursos do FERMA arrecadados no ano 2009, a serem executados no ano 
de 2010, devem ser distribuídos da seguinte forma:

I-  15% (quinze por cento) ao Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA) para 
manutenção administrativa e fortalecimento do conselho;

II-  20% (vinte  por  cento)  à  Secretaria  de  Estado  do  Meio  Ambiente  (SEMA) para 
fortalecimento das ações da política de meio ambiente do Amapá;

III- 25% (vinte e cinco por cento) ao Batalhão Ambiental para fortalecimento das ações 
de fiscalização e educação ambiental no Estado do Amapá;

IV- 30% (trinta por cento) ao IMAP para fortalecimento das ações de licenciamento e 
fiscalização ambiental;

V- 10% (dez por cento) para apoio a projetos.

Art. 7º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º- Revogam-se as Resoluções do COEMA nº. 006, de 27 de maio de 2004 e nº.  
008, de 26 de outubro de 2005, e demais disposições em contrário.

Art. 9º- Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala de Reuniões Plenárias do COEMA, em Macapá-AP, 09 de março de 2010.

Wagner José Pinheiro Costa
     Presidente do COEMA
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