
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Procuradoria Geral do Estado - PGE

Ofício nº 13117/2021/PGE-CDIST
Ilustríssimo Senhor
Alexandro Miranda Pince
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -
SEMA
NESTA
 
Assunto: Solicita informações.
 

Senhor Secretário,
 
Ao cumprimentá-lo cordialmente, informo que a Procuradoria Geral do

Estado de Rondônia contratou empresa especializada para o desenvolvimento do
projeto de estruturação de Parceria Público Privada para a construção da nova
sede predial da Procuradoria Geral do Estado.

Tendo em vista procedimento administrativo interno ao Governo do
Estado de Rondônia, decidiu-se pela reutilização do prédio constituído de
auditório/almoxarifado, anexo à SEDUC, integrante do Centro Político e
Administrativo (CPA) do Governo do Estado.

As obras respectivas serão concedidas a ente privado, tendo sido
contratada para a elaboração do processo licitatório consultoria especializada.
Iniciados os trabalhos, verificou-se, após estudos técnicos, a inviabilidade em
termos de segurança, da reforma da estrutura existente, optando-se por sua
demolição e construção de nova edificação. Já existe um projeto conceitual, que
servirá de referência para a futura contratada/concessionária.

Caberá à contratada/concessionária a elaboração dos projetos básico e
executivo.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental – SEDAM já se
manifestou quanto ao licenciamento ambiental destas atividades, entendendo pela
dispensa de licença.

Seguem anexo (i) Nota Técnica n. 2/2021/PGE-GAB, onde a PGE opina
pela demolição da atual estrutura do prédio, com base nos estudos técnicos, (ii)
Projeto Conceitual da nova edificação e 3) Informação n. 26/2021/SEDAM-
COLMAMINDSER.

Assim, tendo em vista que as atividades de demolição/edificação de
prédio público já são licenciadas pelo Governo do Estado, entendemos, conforme
art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 684, de 17/10/2017, tratar-se o caso da
obtenção de certidão de viabilidade ambiental – para o que desde já solicitamos
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nos sejam fornecidas as informações pertinentes e nos colocamos à disposição
para esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Senhoria os protestos
de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à disposição para
eventuais esclarecimentos.

Porto Velho, data e hora do sistema.
 

MAXWEL MOTA DE ANDRADE
Procurador-Geral do Estado

Documento assinado eletronicamente por MAXWEL MOTA DE ANDRADE,
Procurador do Estado, em 13/08/2021, às 10:03, conforme horário oficial
de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI,
informando o código verificador 0019951356 e o código CRC 9409241B.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
0020.367195/2021-70 SEI nº 0019951356
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