
GOVERNO DO ESTADO DO AMAPÁ
SECRETARIA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

RESOLUÇÃO COEMA nº. 012/09 – SEMA

Dispõe  sobre  os  valores  de  diárias  concedidas 
aos Conselheiros do Conselho Estadual de Meio 
Ambiente e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE (COEMA),  no uso 
das suas atribuições conferidas pela Lei n. 0165 de 18 de agosto de 1994; e,

CONSIDERANDO o artigo 2°, inciso I, da Lei n°. 1.176 de 2 de janeiro de 
2008,  que  dispõe  sobre  a  estrutura  organizacional  da  Secretaria  de  Estado  do  Meio 
Ambiente (SEMA);

CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer critérios para a concessão 
de diárias, para poder atingir plenamente o objetivo almejado;

CONSIDERANDO que  a  expansão  da  atividade  técnico-administrativa  da 
entidade exige a sua presença em eventos e reuniões, no campo nacional e internacional;

CONSIDERANDO a  integração  do  COEMA  com  os  diversos  órgãos 
governamentais e científicos;

CONSIDERANDO que  a  entidade,  é  mantida  com recursos  do  FERMA e 
regulada por legislação específica;

CONSIDERANDO que o mandato dos Conselheiros é meramente honorífico, 
não percebendo qualquer remuneração pelo seu trabalho; e,

CONSIDERANDO a deliberação na 73ª Reunião Extraordinária do COEMA, 
realizada no dia 21 de maio de 2009.



RESOLVE

Art.  1° -  Os Conselheiros  do COEMA farão jus  à  percepção de diárias,  na 
conformidade desta Resolução, quando na prestação de atividades e/ou serviços que lhe são 
afetos, houver deslocamento de sua cidade de origem.

Art. 2° - O valor das diárias para pernoite,  locomoção no local de destino e 
refeição dos Conselheiros do COEMA, na prestação de atividades que lhes são afetas, será 
compatível com a  de CDS-4.

Art. 3° -  O valor das diárias por deslocamento nacional e internacional  será 
regido Pelo Decreto Estadual n. 1472/2002 e seus anexos.

Art. 4° - Os Conselheiros terão um prazo de 15 (quinze) dias para apresentarem 
o relatório das respectivas viagens.

Parágrafo único - A não apresentação do relatório implicará na não autorização 
para viagens futuras.

Art. 5° - Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente e pela Plenária do 
COEMA.

Art. 6° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7° - Revogam-se as disposições em contrário.

Macapá-AP, 10 de junho de 2009.

PAULO SÉRGIO SAMPAIO FIGUEIRA
Presidente DO COEMA
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