
ONDE SE LÊ:
... no período de , janeiro/2018, janeiro/2019 e janeiro/2020, referente ao 1º quinquênio.
LEIA-SE:
... no período de 01 à 28 de janeiro de 2020 e nos dias 09, 10 e 13 de julho de 2020, referente ao 1º quinquênio.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.

JULIO CÉSAR ROCHA PERES
Presidente

Protocolo 0011048590

SEDAM
Portaria nº 112 de 06 de abril de 2020

Dispõe sobre considerar as atividades de recebimento de documentos
necessários ao licenciamento de vários empreendimentos, como atividade
acessória necessária a cadeia produtiva relativa ao Exercício e ao funcionamento
dos serviços públicos e das atividades essenciais, conforme Disciplina oArt.3º,
inciso XL, §2º, do Decreto 10.828 c/c Inciso II, do Art. 2º do Decreto 24919 de abril
de 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL,  no uso das atribuições legais que lhe conferem o Artigo nº 41, inciso I, da Lei
Complementar n° 965, de 20 de dezembro de 2017, e o Decreto de 1º de janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do Estado de Rondônia n° 001, de 3 de
janeiro de 2019 e tendo em vista o disposto no Decreto Federal n. 10.282 de 20 de março de 2020 e Decreto Estadual n. 24.919 de 5 de abril de 2020,

Resolve:
Objeto
Art. 1º Esta Portaria regulamenta os serviços públicos e as atividades essenciais desenvolvidas pela SEDAM.
Âmbito de aplicação
Art. 2º Esta Portaria aplica-se aos servidores públicos da SEDAM em todo o Território Estadual.
Serviços públicos e atividades essenciais
Art. 3º As medidas previstas nesta Portaria deverão resguardar o exercício e o funcionamento dos serviços públicos e atividades essenciais prestados

pela SEDAM - RO, visto serem indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis do Desenvolvimento Ambiental do Estado, assim considerados
aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a manutenção, conservação e preservação do meio ambiente, podendo gerar danos irreparáveis e de difícil
reparação, bem como a saúde da população, tais como:

I - Fiscalização ambiental com vistas a preservação, conservação e proteção das unidades de conservação, combate a desmatamento e queimadas;
II - Monitoramento de barragens que possam acarretar risco à segurança;
III - Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva;
VI - Atividade de vistorias para emissão de licenças Ambientais, planos de manejos, análises de CAR e outorgas;
V - Monitoramento Ambiental das atividades licenciadas com vistas a prevenir os impactos causados pelas atividades;
VI - Outras atividades de prestações de serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis do desenvolvimento Ambiental;
VII - Atividades de protocolo para recebimento de documentos para formalização de processos destinados a licenciar as diversas atividades que

influenciam o desenvolvimento econômico do Estado.
"a" - Os ERGAS deverão manter 01 (um) servidor na sede para recebimentos e envios, pelas vias formalizadas na SEDAM, de documentos para a sede

em Porto Velho, e os demais servidores em atividades home office;
"b" - A SEDAM - PVH, manterá 02 (dois) servidores , do protocolo, para recebimento de documentos e autuação de novos processos físicos no prédio

localizado na estrada Santo Antônio, n. 5323, bairro triângulo, Porto Velho.
§ 1º - Para fins do cumprimento ao disposto nesta Portaria, as Coordenadorias e as Gerências da SEDAM e Diretor Executivo disponibilizarão equipes

devidamente preparadas e dispostas à execução, ao monitoramento e à fiscalização dos serviços públicos e das atividades essenciais.
§ 2º - Os coordenadores e Gerentes manterão mecanismos que viabilizem a tomada de decisões, e estabelecerão canais permanentes de interlocução

com o Diretor Executivo.
4° - Na execução dos serviços públicos e das atividades essenciais de que trata este artigo devem ser adotadas todas as cautelas para redução da

transmissibilidade da COVID -19, conforme orientações da Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde.
Vigência
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ELIAS REZENDE DE OLIVEIRA
Secretário de Estado de Desenvolvimento Ambiental-SEDAM

Protocolo 0011018822

ANÁLISE
Análise nº 3/2020/SEDAM-GOT
Da: Comissão interdisciplinar – SEDAM/CUC
Portaria: n° 84 de 24 de Fevereiro de 2020
Processo Administrativo: n° 0028.563470/2019-90/SEDAM-CUC
Comunicado de Interesse Público:  nº 001/2020 - SEDAM-CUC, Solicitação de Proposta para prestação de Serviços de Gestão e Conservação da Reserva
Extrativista Rio Cautário no intuito de evitar Emissões de Carbono (REDD+).
Objeto: Recebimento das propostas, abertura dos envelopes e análise da metodologia de pontuação e peso atribuído aos critérios estabelecidosejulgamento
da proposta técnicae comercial atendendo aos critérios estabelecidos na Notificação nº 1/2020/SEDAM-CUC.
PARECER TÉCNICO DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DE REDD+ PARA A RESEX RIO CAUTÁRIO
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Autenticidade pode ser verificada em: https://ppe.sistemas.ro.gov.br/Diof/Pdf/1950
Diário assinado eletronicamente por GILSON BARBOSA - Diretor, em 08/04/20, às 12:40
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