ESTADO DE ALAGOAS
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS – SEMARH

FORMAÇÃO DA COORDENAÇÃO ESTADUAL DO PROJETO ORLA
PORTARIA NO 045
A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH,
tendo em vista a necessidade de implementação das políticas de gerenciamento voltadas
para a fiscalização, normatização e planejamento ambientalmente sustentável da
ocupação do litoral de Alagoas, convoca, nos termos do Decreto Estadual n° 4.098, de
14 de janeiro de 2009, as Organizações Ambientalistas Não-Governamentais
interessadas em integrar a Comissão Técnica do Estado de Alagoas –CTE/AL
encarregada de operacionalizar e subsidiar tecnicamente as ações formuladas pela
Coordenação Estadual do Projeto Orla, a realizarem suas inscrições, através de
representante ou via correio, na sede desta Secretaria, localizada à Rod,. AL 101 Norte,
Km 5 – S/N – Jacarecica – Maceió/AL, CEP 57038640, tel. (82) 3315-2647. As
inscrições referidas deverão ser feitas junto à Gerência de Controle Ambiental da
Superintendência de Meio Ambiente desta Secretaria, até o dia 26 de março de 2009
conforme calendário abaixo.
As organizações interessadas poderão se inscrever mediante preenchimento de
ficha de inscrição disponibilizada no site da SEMARH (www.semarh.al.gov.br
(www.semarh.al.gov.br) ou em
sua sede, além de apresentação da cópia do CNPJ, cópia do estatuto devidamente
registrado, cópia da ata de eleição da diretoria vigente e documentação comprobatória
de seu caráter não lucrativo e de sua atuação ambiental na região costeira. A atuação
acima citada, poderá ser comprovada através de registros de participação ou realização
de eventos, projetos, fotos de atividades realizadas, matérias de jornal e promoções de
ações ligadas à educação ambiental.
Calendário
Atividade
Data
Prazo de entrega das Inscrições
De 18/03/09 a 26/03/09
Análise da documentação
Até 01/04/09
Divulgação dos habilitados no site da De 02/04/09a 03/04/09
SEMARH.
Envio de ofício aos habilitados e não Até 03/04/09
habilitados.

Local
SEMARH
SEMARH
SEMARH
SEMARH
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Prazo para recursos
Até 09/04/09
Prazo final para o julgamento dos 16/04/09
recursos
Realização, entre os habilitados, de Dia 22/04/2009
eleição
para
escolha
de
representantes
de
duas
(2)
Organizações Ambientalistas Não
Governamentais
(2) e seus
respectivos suplentes.

Maceió, 13 de março de 2009.

Ana Catarina Pires de Azevedo Lopes
Secretária de Estado
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