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ATO DO PRESIDENTE 

 

PORTARIA INEA PRES Nº 1.209 DE 03 DE MARÇO DE 2023. 

 

CRIA GRUPO DE TRABALHO (GT) PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA 

ÚNICO DE INFORMAÇÕES DE 

EMBARGO REMOTO NO ÂMBITO DO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

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 01 de março de 2023, processo administrativo SEI-

070002/002328/2023, 

 

CONSIDERANDO: 

 

- o art. 23 da Constituição Federal que estabelece a competência comum da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para proteger o meio ambiente e 

combater a poluição em qualquer de suas formas e preservar as florestas, a fauna e a 

flora; 

- o art. 37 da Constituição Federal que estabelece o princípio da eficiência na 

administração pública direta e indireta; 
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- a Lei Estadual n° 5.101/2007 que atribui ao Instituto Estadual do Ambiente a função 

de executar as políticas estaduais do meio ambiente, de recursos hídricos e de recursos 

florestais; 

- o Art. 24 do Decreto Estadual n° 46.619/2019, que estabelece como competência da 

Diretoria de Pós-Licença: I - orientar e coordenar, hierárquica e tecnicamente, os 

servidores com a competência de exercício das atividades de fiscalização, 

acompanhamento da pós-licença e de controle da poluição ambiental; e II - definir 

diretrizes, planejar e coordenar ações conjuntas de fiscalização com outras unidades 

administrativas do Inea, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e, se 

for o caso, com entidades externas para o cumprimento dos objetivos das políticas de 

controle ambiental, recursos florestais e recursos hídricos; e 

- o processo administrativo SEI-070002/010537/2021, motivado pelo Ofício CAOMA 

nº 68/2022, do MPERJ, que propõe a implementação de um Sistema Único de 

Informações, no âmbito do Estado que permita reunir as informações de autorização de 

desmatamento conferidas pelos municípios e sua posterior integração com sistema 

nacional de informações, como forma de otimizar a leitura dos dados e evitar 

mobilização desnecessária das equipes de fiscalização de modo a otimizar o uso de 

recursos públicos, visando à obter maior eficiência na fiscalização, a fim de concentrar 

esforços nos casos de desmatamento ilegal, buscando a aplicação em escala do 

embargo remoto de áreas desmatadas ilegalmente, de modo a aumentar a eficiência e a 

eficácia da fiscalização pelo Poder Público no controle e responsabilização do 

desmatamento ilegal em todos os biomas brasileiros. 

 

RESOLVE: 

 

Art. 1º Criar Grupo de Trabalho (GT) para implementação de um Sistema Único de 

Informações de Embargo Remoto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Art. 2º Designar Ricardo Marcelo da Silva, id. funcional 4459432-1, como 

coordenador, Natália Rodrigues Gomes id. funcional 4366953-0, como substituta do 

coordenador, Tiago Paradela Gurgel, id. funcional 5089967-8, Andrei Veiga dos Santos, 

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=25284407&id_procedimento_atual=52676913&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=120004424&infra_hash=f198b1f84cdb04a695e49fe0290e7be670d62f80623bef8f6ebfdf4269d5fd86
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id. funcional 4217930-0, Isabella Mendes de Matos Chamberlain, id. funcional 

5101842-0, Paulo Vinicius Rufino Fevrier, id. funcional 4388030 -4, e Vitória Pereira 

de Souza Araújo, id. funcional 5113326 -1, para constituírem o GT que deverá cumprir 

as ações descritas no Art. 1º desta Portaria. 

 

Art. 3º O Coordenador do Grupo de Trabalho fica autorizado a solicitar a participação 

de outros profissionais deste Instituto ou de outros órgãos ou entidades, que por sua 

experiência nas diversas áreas abrangidas pelo assunto em pauta, possam contribuir para 

o aperfeiçoamento do trabalho. 

 

Art. 4º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 03 de março de 2023 

 

 

PHILIPE CAMPELLO COSTA BRONDI DA SILVA 

Presidente do Inea 
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