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PORTARIA SEMA N.º 113, DE 7 DE OUTUBRO DE 2022 
 
O Secretário de Estado de Meio Ambiente, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas 
pela Lei n.º 4.163, de 09 de março de 2015, e pelas Leis Delegadas n.º 122, de 15 de outubro de 
2019, e 123, de 31 de outubro de 2019, pelo Decreto Governamental de 1º de janeiro de 2019, 
com reestruturação organizacional estabelecida pelo Decreto n.º 36.219, de 09 de setembro de 
2015. 
CONSIDERANDO a necessidade de constituir Comissão de Seleção Especial, com o fito em 
analisar as propostas de reconhecimento de agentes executores, que comporão um cadastro 
prévio de potenciais executores que poderão ser habilitados para executarem projetos 
relacionados ao sistema de gestão dos serviços ambientais, por meio do programa Pagamento 
por Serviços Ambientais – PSA. 
RESOLVE: 
Art. 1° Instituir Comissão de Seleção Especial para proceder a análise das propostas de 
reconhecimento de agentes executores apresentadas para o Edital de Chamamento Público n. 
03/2022, que comporão um cadastro prévio de potenciais executores que poderão ser 
habilitados para executarem projetos relacionados ao sistema de gestão dos serviços ambientais, 
por meio do programa Pagamento por Serviços Ambientais – PSA. 
Art. 2º A Comissão de Seleção será composta pelos servidores discriminados a seguir: 
I – Alex-Sandra Farias de Almeida (Matrícula 261.321-2B) – Membro; 
II – Lucas Augusto dos Santos Braga (Matrícula: 235.368-7D) – Membro; 
III – Igor Cardoso Corrêa (Matrícula: 264.309-0A) – Membro; 
IV – Silvio Henrique dos Santos Ramos (Matrícula: 263.989-0A) – Membro;  
V – Angelica Maria Moura Burga (Matrícula: 257.062-9B) – Membro. 
 
Art. 3º Compete à Comissão de Avaliação: 
I - analisar e responder os esclarecimentos e impugnações apresentados pelos interessados nos 
termos do Edital de Chamamento Público, que tenha sido publicado; 
II - receber os documentos e os Planos de Trabalho apresentados pelas instituições proponentes 
para os fins do Edital de Chamamento Público; 
III - analisar, julgar e classificar os Planos de Trabalho apresentados pelas instituições 
interessadas, em conformidade com as regras e critérios de julgamento estabelecidos no Edital 
de Chamamento Público, bem como declarar a instituição vencedora do processo de seleção; 
IV - dirimir ou esclarecer quaisquer dúvidas ou omissões. 
 
Art. 4º A Comissão de Seleção Especial será considerada de relevante interesse público, portanto 
não remunerado. 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com eficácia após sua publicação 
no Diário Oficial do Estado. 

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
Gabinete da SEMA, em Manaus, 7 de outubro de 2022 

 
 
 

Eduardo Costa Taveira 
Secretário de Estado do Meio Ambiente – SEMA 


