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IV – acolher e encaminhar, por meio de sua
Secretaria-Executiva, documentos e solicitações;

Parágrafo Único - A CECAM disporá de uma
Secretaria-Executiva, a eleita entre os membros
do conselho:

Art. 6º - São atribuições da Secretaria-Execu-
tiva da CECAM

I – assessorar a Presidência da CECAM nos
assuntos de sua atribuição;

II – organizar e manter o arquivo da documen-
tação relativa às atividades da CECAM e os pro-
cessos administrativos decorrentes de medidas
compensatórias;

III – Elaborar as atas das reuniões;

Parágrafo único. A Secretaria Executiva de que
trata este artigo será escolhida dentre os mem-
bros da CECAM.

Art.6º - São atribuições dos membros da Câmara:

I comparecerem às reuniões ordinárias quan-
do convocados, assim como, às reuniões extra-
ordinárias;

II manifestarem-se sobre as matérias que lhes
forem submetidas;

III solicitarem informações, providências e es-
clarecimentos ao Presidente da Câmara de Com-
pensação Ambiental ou a quaisquer dos seus
membros referentes a procedimentos da câmara;

IV proporem temas para serem debatidos nas
reuniões da Câmara, com antecedência de 3 (três)
dias.

V auxiliar o presidente em diversos assuntos
referentes à unidade de conservação e compen-
sação ambiental.

Art. 7º - A Coordenadoria de Licenciamento e
Monitoramento Ambiental, após análise e avaliação
dos projetos relacionados com os empreendimen-
tos e atividades de significativo impacto ambiental,
sujeitos à Compensação Ambiental, apresentará o
mesmo à CECAM, para deliberação sobre a aplica-
ção dos recursos dela decorrentes.

Art. 8º - A aplicação dos recursos originários
da Compensação Ambiental dar-se-á de acordo
com as deliberações da CECAM, contando com a
participação do empreendedor na viabilização das
ações por ela estabelecidas.

 Art. 9º - Os membros da CECAM reunir-se-á
sempre que convocados pelo (a) Presidente(a),
para análise, parecer e aprovação dos respecti-
vos processos de Compensação Ambiental.

§1º As reuniões deverão observar os seguin-
tes procedimentos:

I. - Abertura dos trabalhos com leitura e
aprovação da ata da reunião anterior;

II. - Discussão da pauta;

III. - Deliberações;
IV.  -  Informes gerais;  e
V. - Encerramento dos trabalhos.

§2º As reuniões extraordinárias serão
convocadas pelo seu Presidente, por iniciativa
própria ou por solicitação dos seus membros.

§3º A pauta será elaborada pela Secretaria
Executiva da Câmara de Compensação Ambiental
e encaminhada antecipadamente a todos os mem-
bros, contendo:

I. - Dia, hora e local da reunião;

II - Ordem do dia, acompanhada da ata da últi-
ma reunião.

§4º O Presidente, quando houver empate na
votação dos membros, além do voto comum exer-
cerá o voto de qualidade.

          Art.10º - As reuniões da Câmara de Com-
pensação Ambiental serão registradas em atas,
nas quais constarão as informações essenciais.

§1º As atas definitivas terão as folhas nume-
radas sequencialmente, rubricadas e assinadas
pelos participantes da reunião e distribuídas cópi-
as para todos os membros.

§2º As atas serão digitadas, digitalizadas, nu-
meradas seqüencialmente e afixada em livro pró-
prio.

         Art.11º - O pedido de vistas das matérias
constantes da pauta constitui-se ato privativo dos
membros da Câmara de Compensação Ambiental,
desde que autorizado pelo Presidente.

Art.12º - Os casos omissos e as dúvidas
surgidas na aplicação da presente portaria serão
abordados em Regimento Interno a ser elaborado
e aprovado pela CECAM.

Art. 13º - A CECAM apresentará ao CONSEPA,
anualmente, relatório circunstanciado sobre a apli-
cação dos recursos financeiros oriundos da Com-
pensação Ambiental.

Art.14º - Os efeitos desta Portaria retroagem a
partir de 01 de abril de 2011.

Art.15º- Revogam-se as disposições em contrá-
rio, em especial a Portaria nº Nº034/GAB/SEDAM.

Dê- se ciênciaPublique-se eCumpre-se

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Estado do Desenvolvimento

Ambiental - SEDAM

PORTARIA Nº089/GAB/SEDAM
Porto Velho 30 de junho de 2011.

A SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVI-
MENTO AMBIENTAL, no uso de suas atribuições
que lhe são conferidas pelo Decreto nº 14.143 de
18 de março de 2009;

R E S O L V E:

Art. 1º - DESIGNAR, com base na Portaria nº
078, de 27 de junho de 2011, os servidores abaixo
relacionados, sob a presidência do primeiro, para
comporem a Câmara Estadual de Compensação
Ambiental no âmbito da Secretária de Desenvolvi-
mento Ambiental do Estado de Rondônia - SEDAM:

FERNÃO LEME CARVALHO - Mat. Nº 300104386 -
Presidente
RISÂNGELA TAVARES MENDES - Mat. Nº
300103620 - Membro
PAULO HENRIQUE BONAVIGO - Mat. Nº 300104631
- Membro
ALDER LUIS VIEIRA COLARES - Mat. Nº
300024631- Membro
JOÃO CARLOS TEIXEIRA PINHEIRO - Mat. Nº
300104396 - Membro
LUCINDO MARTINS DOS SANTOS - Mat. Nº
100021016 – Membro
FLAVIANE SOUZA DE LIMA – Mat. Nº 300104527 -
Membro

Art. 2º - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 3º - Os efeitos desta Portaria retroagem a
partir de 01 de abril de 2011.

Dê – se ciênciaPublique – se e Cumpra – se

NANCI MARIA RODRIGUES DA SILVA
Secretária de Estado do Desenvolvimento

Ambiental - SEDAM

EDITAL 02/2011

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental – SEDAM,  torna público que, em atendi-
mento à legislação vigente, promoverá a Audiên-
cia Pública para apresentação e discussão do
Estudo de Impacto Ambiental - EIA e respectivo
Relatório de Impacto Ambiental - RIMA,  referente
ao licenciamento ambiental para a atividade de
Coleta, Tratamento e Disposição final de Resíduos
Não - Perigoso(Aterro Sanitário),localizada  no
Lote 85-A, Gleba Corumbiara, Setor 12, município
de Vilhena/RO,  na data e local abaixo:
•Dia: 19/08/2011
•Local: Auditório do SEBRAE/ Vilhena-RO
•Endereço: Rua Rony de Castro Pereira, nº 4.061,
Bairro Jardim América, município de Vilhena.
•Horário: 09h00min.

 Porto Velho (RO), 2 de agosto de 2011.

FRANCISCO DE SALES   DE OLIVEIRA DOS
SANTOS

SECRETÁRIO DE ESTADO ADJUNTO

SECRETARIA GERAL DAS SESSÕES
SECRETARIA DO PLENO

EDITAL N.º 21/2011-PLENO

PROCESSO N.º 3317/1998-TCE-RO – por este
Edital, em decorrência da não localização do Res-
ponsável, relativo ao OFÍCIO Nº 413/PLENO/SGS/
2011, com base no artigo 22, inciso III, da Lei Com-
plementar n.º 154/96, combinado com o artigo 30,
inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Con-
tas, fica NOTIFICADO o Senhor JOSÉ CARLOS
OLIVEIRA BORIM – CPF nº 946.628.198-49 para,
no PRAZO DE QUINZE (15) DIAS, contados da
publicação deste ato, apresentar guia de recolhi-
mento referente à imputação débito e multa cons-
tantes do Acórdão nº 02/2011-PLENO, acostado
aos autos supracitados ou, querendo, apresentar
recursos prescritos na Lei Complementar nº 154/
96 e Regimento Interno desta Corte.

O interessado ou representante legalmente cons-
tituído, poderá ter vista dos autos, que se encon-
tram sobrestados na Secretaria do Pleno, 3º an

Tribunal de Contas
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