
 
 

Folha 1 de 3 

ATO DO PRESIDENTE 

 

PORTARIA INEA PRES Nº 1120 DE 11 DE MARÇO DE 2022. 

 

DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE 

SERVIDOR PARA O EXERCÍCIO DAS 

ATRIBUIÇÕES DE GERENTE 

EXECUTIVO E CRIA GRUPO DE 

TRABALHO (GT) PARA ANÁLISE E 

ACOMPANHAMENTO DO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO Nº 05/2022, CELEBRADO 

COM O INSTITUTO BRASILEIRO DO 

MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 

NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA. 

 

O Presidente do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), no uso das atribuições, 

previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de 2007, no Decreto Estadual 46.619, de 03 de 

abril de 2019, e conforme ciência do Conselho Diretor deste Instituto, em reunião 

realizada no dia 09 de março de 2022, processo administrativo nº SEI-070002.014763-

2021. 

 

Art. 1º Designar a servidora Ana Carolina Leite Bellot de Almeida, ID 4434304-3, para 

o exercício das atribuições de Gerente Executivo e cria Grupo de Trabalho para análise 

e acompanhamento do Acordo de Cooperação n.º 05/2022, celebrado entre o Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e DOS Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Instituto 
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Estadual do Ambiente do Estado do Rio de Janeiro (Inea), tendo como objeto a 

delegação da execução do licenciamento ambiental da Usina Termoelétrica Rio de 

Janeiro, localizado nos Municípios de Itaguaí e Rio de Janeiro, Estado do Rio de 

Janeiro, conforme discriminado na Cláusula Primeira. 

 

Art. 2º Compete ao Grupo de Trabalho: 

 

I - fornecer as informações e as orientações necessárias ao melhor desenvolvimento e ao 

fiel cumprimento deste Acordo; 

II - receber, em suas dependências, o(s) servidor(es) indicado(s) pelo outro partícipe 

para desenvolver atividades inerentes ao objeto do presente Acordo; 

III - dar publicidade à logomarca do outro partícipe, no caso de confecção de materiais 

promocionais observado o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal; 

IV - comunicar imediatamente ao outro partícipe a ocorrência de eventos que possam 

causar ou tenham causado danos ambientais associados a instalação, manutenção e/ou 

operação do empreendimento, bem como eventual judicialização; 

V - disponibilizar ao outro partícipe, após solicitação, medidas de capacitação e 

treinamento de pessoal com vistas à realização de benchmarking; 

VI - conduzir a execução do processo de licenciamento ambiental objeto deste Acordo, 

devendo produzir todos os atos administrados inerentes ao seu exercício, com exceção 

da Compensação Ambiental; 

VII - apresentar ao partícipe delegante o Relatório Técnico Anual de Atividades – 

RTAA (Anexo), até o dia 31 de março de cada ano; 

VIII- encaminhar, em até 30 (trinta) dias, ao partícipe delegante os documentos que 

consolidam a conclusão das fases de licenciamento e dos ciclos de projetos, tais como 

Licenças e Autorizações; 

IX - disponibilizar ao partícipe delegante cópias dos processos administrativos para 

conhecimento e continuidade dos atos processuais em curso, e dos estudos ambientais 

apresentados pelo interessado/empreendedor, findo o prazo de vigência deste Acordo e 

caso não haja sua postergação, e nos casos de interrupção por irregularidades ou 

omissões graves; e 
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X - cumprir os dispositivos e as tratavas firmadas em Títulos Executivos Extrajudiciais 

(Termos de Ajustamento de Conduta – TAC e Termos de Compromisso - TC) 

eventualmente constantes no processo de licenciamento ambiental. 

 

Art. 3º O Grupo de Trabalho será composto por servidores representantes de cada uma 

das seguintes diretorias: 

 

I. DIRLAM / GELANI / SELID – Lirien Dias de Santana, Técnica Ambiental, id. 

funcional 4481178- 1; 

II. COOEAM - Ana Carolina Leite Bellot de Almeida, id. funcional 4434304-3; 

III. DIRPOS - Ricardo Marcelo da Silva, Diretor Adjunto, id. funcional 4459432-1; 

IV. DIRSEQ / GEAR - Pedro Henrique Rocha Valle, id. funcional 44382731 

 

Parágrafo Unico: O Grupo de Trabalho será coordenado pela Gerente Executiva Ana 

Carolina Leite Bellot de Almeida, id. funcional 4434304-3. 

 

Art. 4º O período de vigência do Grupo de Trabalho será até o término do Acordo de 

Cooperação n.º 05/2022. 

 

Art. 5º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 11 de março de 2022 

 

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA 

Presidente  
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