
Resolução nº05/2013
ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS

CONSELHO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – CEMAm

PRESIDÊNCIA

RESOLUÇÃO Nº 005/2013 – CEMAm
 

Dispõe sobre a alteração e destinação dos 

recursos oriundos do Fundo Estadual do Meio

Ambiente, aprovados na 15ª Reunião 

Ordinária do CEMAm, para realização do 

Monitoramento dos Recursos Hídricos do 

Estado de Goiás, através da Resolução 06-

2012 CEMAm.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente – CEMAm  , no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº. 6.998, de 17 de 

setembro de 2009 e suas alterações e conforme seu Regimento Interno;

Considerando     o Art. 2º do Regimento Interno do CEMAm e seus incisos 

I,II,III,X,XI;

RESOLVE:
Art. 1º Aprovar a alteração da destinação dos recursos para a Primeira Etapa do 

Monitoramento dos Recursos Hídricos do Estado de Goiás, e a dilação de todos os demais 

prazos originalmente contemplados no Plano de Aplicação aprovados pela Resolução 

06/2012 CEMAm, com os conseqüentes ajustes, passando a considerar da seguinte forma:

 

I-                                         PRIMEIRA ETAPA  : Projeto e execução de adaptação do 

imóvel que irá abrigar o Laboratório de Análises Ambientais     Leolídio Di

Ramos Caiado  , incluindo adaptação do sistema elétrico, hidráulico e 

efluentes, aquisição e instalação de bancadas e divisórias, sistemas de 

climatização e monta-carga (ou outro sistema de elevação de carga 

caso necessário), dentre outras necessidades básicas de adaptação 

para o adequado funcionamento de um laboratório ambiental conforme

as normas ISO IEC 17.025 e NBR 13035; Custo estimado R$ 

600.000,00 (seiscentos mil reais) Prazo para aplicação: 6 (seis meses), 

excluídos os prazos licitatórios;

 

II-                                      SEGUNDA ETAPA  : Aquisição de equipamentos destinados 

ao reaparelhamento das unidades laboratoriais (Laboratórios Físico-

Químicos, Bacteriológicos, hidrobiológicos e atividades de coleta e 

amostragem), móveis próprios, aquisição de capelas, sistemas de 



exaustão, luminárias, estantes, vidrarias, reagentes químicos, 

cromatógrafo de íons e voltametria (analisador voltamétrico); Custo 

estimado R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) Prazo para aplicação:

12 (doze meses), excluídos os prazos licitatórios;

 

III-                                   TERCEIRA ETAPA  : Treinamento e aperfeiçoamento técnico

de todos os servidores lotados no Laboratório. Prazo para conclusão 

24 (vinte e quatro) meses, custo estimado R$ 150.000,00 (cento e 

cinqüenta mil reais).

 
Art. 2º- Os Planos de Aplicação terão como suporte financeiro recursos oriundos da conta de 

Recursos Hídricos do Fundo Estadual do Meio Ambiente.

Art. 3º- Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 

disposições em contrário.

 
 
 
Sala de reuniões do Conselho Estadual do Meio Ambiente, aos vinte e oito dias do mês de 

janeiro de 2013.

 

   LEONARDO MOURA

VILELA

JACQUELINE VIEIRA DA

SILVA

Presidente Secretária Executiva
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