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Dispõe sobre os critérios para que a Secretaria de Estado do Meio  
Ambiente – SEMA, possa celebrar convênio com entes públicos e  
privados,  sem  fins  lucrativos,  objetivando  o  acesso  e  o  
gerenciamento de Recursos do Fundo Especial de Recursos para o  
Meio Ambiente  – FERMA,  cujo projeto  tenha sido devidamente  
aprovado pelo COEMA, e dá outras providências.

O CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – COEMA,
CONSIDERANDO a necessidade de serem adotadas medidas necessárias à efetiva implementação 
das disposições contidas na Lei Complementar nº. 005, de 18 de agosto de 1994, que dispõe sobre a 
Política Estadual do Meio Ambiente;
CONSIDERANDO também, os termos do art. 8º, da Lei 0165, de 18 de agosto de 1994, que cria o 
Fundo Especial de Recursos para o Meio Ambiente – FERMA;
CONSIDERANDO ainda, os termos do art. 11, da Lei 0165, de 18 de agosto de 1994, que estabelece 
a competência do Poder executivo em regulamentar o FERMA, ouvido o COEMA, no qual deverão 
estar previstos todos os mecanismos de gestão administrativa e financeira do Fundo, compreendendo 
os  procedimentos  necessários  ao  controle  e  fiscalização  interno  e  externo  da  aplicação  de  seus 
recursos;
CONSIDERANDO finalmente, que o art. 10, do Decreto regulamentador nº. 0677, de 18 de fevereiro 
de 2000, faculta  ao Conselho Estadual  do Meio Ambiente – COEMA, estabelecer,  por  resolução, 
regras complementares a este Decreto.

RESOLVE:
           Art. 1º - Fica autorizada a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a celebrar 
Convênio  com entes  jurídicos  públicos  e  privados,  sem fins  lucrativos,  objetivando  o  acesso  e  o 
gerenciamento dos valores relativos aos projetos devidamente aprovados pelo Conselho Estadual do 
Meio  Ambiente  –  COEMA,  os  quais  serão  subsidiados  com  os  recursos  provenientes  do  Fundo 
Especial de Recursos para o Meio Ambiente – FERMA.

Parágrafo único – O Conselho Estadual do Meio Ambiente – COEMA, definirá anualmente as 
prioridades e os percentuais da destinação dos recursos provenientes do Fundo Especial de Recursos 
para o Meio Ambiente – FERMA.
            Art. 2º - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, quando da celebração de 
Convênio, deverá observar todos os requisitos estabelecidos em lei, especialmente a Lei nº. 165/94 e 
seu Decreto Regulamentador, nº. 0677/00, inclusive em relação a destinação do patrimônio adquirido 
com os recursos do Fundo.
             Art. 3º - O não cumprimento das condições estabelecidas nesta resolução, implicará nas 
sanções previstas na legislação pertinente.

 Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário.
            Art. 5º - Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.

Sala de Reuniões Plenárias do COEMA, em Macapá-AP, 27 de maio de 2004.
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