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Defensor Público Geral - DPGE
Ato de Designação
| De 13.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.000028/2019
 
ADIR ao Gabinete a Exma. Sra. Defensora Pública de Classe Especial MARIA DE FATIMA ABREU MARQUES DOURADO, matrícula nº
815771-1, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a contar de 02 de fevereiro de 2020.

Id: 202000224 - Protocolo: 0354462

| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.010822/2019
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
 
DE 13.02.2020
 
DESIGNA o Exmo. Sr. Defensor Público Dr. FLÁVIO EDUARDO LETHIER RANGEL para, sem prejuízo de suas atribuições, atuar em favor do
assistido H.S.B., nos autos do processo nº 0006960-06.2013.8.19.0068, em trâmite na 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio das Ostras, bem
como dos assistidos G.D.A.; J.P.O.C. E OUTROS; C.M.R.R.; R.L.C.; J.A.A.G.; R.C.R. E OUTROS; L.S.P.J.; J.L.G.O. E OUTROS; V.S.S.; R.S., nos
autos dos processos nº 0017427-40.2019.8.19.0066; 0023427-56.2019.8.19.0066; 0006804-39.2015.8.19.0006; 0002156-
74.2019.8.19.0006; 0003451-83.2018.8.19.0006; 0008164-81.2019.8.19.0066; 0007285-74.2019.8.19.0066; 0021839-14.2019.8.19.0066;
0027972-72.2019.8.19.0066; 0016163-85.2019.8.19.0066, em trâmite na 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Piraí, nas Audiências de
Instrução e Julgamento designadas para o dia 13.02.2020, no Complexo de Gericinó, Bangu, na sala de videoconferência.
 
DESIGNA os Exmos. Defensores Públicos DANIELA VIEIRA SCHLEGEL e GUSTAVO DE FREITAS PACHECO para atuarem na Defensoria em
Ação “ PROJETO CHEGA MAIS QUEIMADOS”, que será realizada no dia 15.02.2020, sábado, na Travessa Campo Alegre, Bairro Belmonte,
Queimados/RJ, às 09h.

Id: 202000229 - Protocolo: 0355097

Referência: Processo nº E-20/001.010822/2019
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIROATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
ATO DE 14.02.2020
 
DESIGNA as Exmas. Defensoras Públicas ADRIANA MICHELOTTI KUHLEN e MARIA ISABEL SABOYA CANONICO, para atuar no Plantão
Especial do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, nas dependências da Avenida Marquês de Sapucaí (Sambódromo), no dia 21.02.2020,
sexta-feira, das 19 horas até o final do evento, em razão do “CARNAVAL RIO 2020”.
 
DESIGNA as Exmas. Defensoras Públicas SHEILA DOS SANTOS SOARES e SIMONE HADDAD LOPES DE CARVALHO, para atuar no Plantão
Especial do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, nas dependências da Avenida Marquês de Sapucaí (Sambódromo), no dia 22.02.2020,
sábado, das 19 horas até o final do evento, em razão do “CARNAVAL RIO 2020”.
 
DESIGNA as Exmas. Defensoras Públicas ALINE ELISABETH VELHO WUILLAUME e ANA LUIZA DE SOUZA BILLORIA ALVES, para atuar no
Plantão Especial do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, nas dependências da Avenida Marquês de Sapucaí (Sambódromo), no dia
23.02.2020, domingo, das 19 horas até o final do evento, em razão do “CARNAVAL RIO 2020”.
 
DESIGNA os Exmos. Defensores Públicos GABRIELA MENEZES GULLA e SERGIO PEREIRA XAVIER, para atuar no Plantão Especial do
Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, nas dependências da Avenida Marquês de Sapucaí (Sambódromo), no dia 24.02.2020, segunda-
feira, das 19 horas até o final do evento, em razão do “CARNAVAL RIO 2020”.
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DESIGNA as Exmas. Defensoras Públicas KARLA BEATRICE D'AVILA LEAES MERTEN ROCHA e LIGIA MARIA FONSECA SERRANO
DAVALLE, para atuar no Plantão Especial do Juizado do Torcedor e Grandes Eventos, nas dependências da Avenida Marquês de Sapucaí
(Sambódromo), no dia 29.02.2020, sábado, das 19 horas até o final do evento, em razão do “CARNAVAL RIO 2020”.
 
 

Id: 202000233 - Protocolo: 0355694

Referência: Processo nº E-20/001.000028/2019
 
CESSA, com validade a contar de 14 de fevereiro de 2020 a designação da Exma. Defensora Pública LUCIENE TORRES PEREIRA, matrícula
n° 8363285, para o exercício da função de Coordenadora Geral da Baixada e Interior da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de
Janeiro.
 
DESIGNA, com validade a contar de 14 de fevereiro de 2020, a Exma. Defensora Pública RAQUEL ANTONIO RAMOS, matrícula n° 9696048,
para o exercício da função de Coordenadora Geral da Baixada e Interior da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.
 
CESSA, com validade a contar de 13 de fevereiro de 2020 a designação da Exma. Defensora Pública KAREN SIMÕES ROSA E SILVA,
matrícula n° 30321640, para o exercício da função de Coordenadora da Região 08 da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.
 
DESIGNA, com validade a contar de 13 de fevereiro de 2020, a Exma. Defensora Pública PAULA ANDRESSA FERNANDES BENETTE,
matrícula n° 30893283, para o exercício da função de Coordenadora da Região 08 da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro.

Id: 202000235 - Protocolo: 0355688

Resolução
| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.006777/2018
Resolução DPGERJ N° 1033 de 14 de fevereiro de 2020

APROVA O NOVO REGIMENTO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, I da Lei Complementar Estadual
nº 06/77, e do art. 100 da Lei Complementar nº 80/94,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de aperfeiçoar a estrutura interna, diante do aumento de demanda, e
- o constante dos autos do processo nº E-20/001.006764/2018,
 
RESOLVE:
Art. 1°. Aprovar o Regimento Interno da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.
 
Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução DPGE nº 976 de 25 de fevereiro de 2019 e
demais normas em sentido contrário, mantendo-se revogadas as seguintes resoluções:
 

RESOLUÇÃO DATA DOERJ

046/89 02/10/89 06/10/89

047/89 08/10/89 10/10/89

054/90 28/03/90 30/03/90

068/91 21/01/91 28/01/91

087/91 07/06/91 11/06/91
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098/91 27/09/91 30/09/91

141/93 17/11/93 16/11/93

158/94 14/06/94 16/06/94

020/95 24/05/95 29/05/95

040/95 06/11/95 08/11/95

136/99 10/09/99 05/10/99

138/99 14/10/99 18/10/99

142/99 01/12/99 10/12/99

157/00 15/06/00 19/06/00

173/01 12/02/01 15/02/01

175/01 19/02/01 22/02/01

205/02 28/01/02 07/02/02

209/02 10/04/02 16/04/02

210/02 12/04/02 16/04/02

220/02 06/08/02 08/08/02

230/03 04/02/03 14/02/03

231/03 13/03/03 17/03/03

246/03 03/11/03 07/11/03

271/04 21/06/04 28/06/04

295/04 24/11/04 26/11/04

300/04 15/12/04 16/12/04

315/06 10/06/06 14/06/06

369/07 10/01/07 10/01/07

379/07 13/02/07 16/02/07

381/07 06/03/07 07/03/07

403/07 10/08/07 14/08/07

405/07 09/08/07 28/08/07

418/07 01/10/07 11/10/07

483/09 22/01/09 02/02/09

488/09 06/04/09 14/04/09

504/09 24/08/09 26/08/09

521/09 14/12/09 21/12/09

570/11 25/03/11 26/03/11
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571/11 25/03/11 05/04/11

575/11 25/03/11 15/04/11

577/11 02/05/11 08/05/11

584/11 17/05/11 24/05/11

587/11 07/06/11 10/06/11

588/11 16/06/11 17/06/11

600/11 23/09/11 26/09/11

605/11 16/11/11 17/11/11

643/12 31/07/12 02/08/12

652/12 14/08/12 20/08/12

653/12 17/08/12 24/08/12

682/13 08/04/13 10/04/13

690/13 05/06/13 17/06/13

693/13 01/07/13 06/07/13

697/13 12/08/13 20/08/13

710/13 22/11/13 23/11/13

752/15 07/01/15 08/01/15

761/15 09/02/15 11/02/15

767/15 05/03/15 06/03/15

880/17 16/05/17 30/05/17

894/17 06/09/17 11/09/17

 
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.
 
RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral do Estado
 
 
REGIMENTO INTERNO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
 
TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 
Art. 1°. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e
instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os
graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na
forma do inciso LXXIV do art. 5° da Constituição Federal.
 
Art. 2°. São princípios institucionais da Defensoria Pública a autonomia funcional, a unidade e a indivisibilidade.
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Art. 3°.  São objetivos da Defensoria Pública:
I – a primazia da dignidade da pessoa humana e a redução das desigualdades sociais;
II – a afirmação do Estado Democrático de Direito;
III – a prevalência e a efetividade dos direitos humanos;
IV – a garantia dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
 
TÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
 
SUBTÍTULO I
DA ESTRUTURA
 
Art. 4°. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é integrada pelos seguintes órgãos:
 
I – de Administração Superior:
 
a) Defensoria Pública;
b) 1ª Subdefensoria Pública Geral;
c) 2ª Subdefensoria Pública Geral;
d) Conselho Superior da Defensoria Pública; e
e) Corregedoria Geral da Defensoria Pública.
 
II -  de atuação:
 
a) No 2° grau de jurisdição:
a.1) Defensorias Públicas no 2° Grau de Jurisdição;
 
b) No 1° grau de jurisdição:
b.1) Núcleos de Primeiro Atendimento;
b.2) Núcleos Especializados;
b.3) Defensorias Públicas junto aos Juízos;
b.4) Defensorias Públicas Regionais;
b.5) Curadorias especiais;
 
III – auxiliar:
 
a) Ouvidoria Geral da Defensoria Pública.
 
Art. 5°. Compõem a estrutura administrativa de assistência direta e imediata ao Defensor Público-Geral as seguintes unidades
administrativas:
 
I – Chefia de Gabinete do Defensor Público-Geral;
II - Assessoria Especial do Defensor Público-Geral;
III – Coordenação de Movimentação;
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IV – Diretoria Geral do Centro de Estudos Jurídicos;
V – Coordenação de Estágio e Residência Jurídica;
VI – Assessoria Jurídica;
VII – Assessoria de Assuntos Institucionais;
VIII - Assessoria de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais;
IX – Representação em Brasília;
X - Coordenação de Gestão Estratégica;
XI – Controle Interno.
 
Art. 6°. Integram a estrutura básica da Chefia de Gabinete do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral:
I – Cerimonial;
II – Diretoria de Comunicação;
III – Coordenação de Segurança Institucional;
IV - Coordenação Geral de Programas Institucionais.
 
Art. 7°. Integram a estrutura básica do Centro de Estudos Jurídicos:
I – Diretoria Geral;
II – Diretoria de Capacitação.
 
Art. 8°. Integram a estrutura básica da 1ª Subdefensoria Pública:
I – Coordenação da Baixada e Interior;
II – Coordenação dos Órgãos Regionais da Capital;
III – Coordenação das sedes operacionais;
IV - Secretaria de Orçamento e Finanças;
V – Secretaria de Logística;
VI – Secretaria de Engenharia;
VII – Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação;
VIII – Secretaria de Gestão de Pessoas;
Parágrafo único. Os Secretários serão responsáveis por dirigir a execução das atividades administrativas de suas Diretorias.
 
Art. 9°. A Secretaria de Orçamentos e Finanças é composta pelos seguintes órgãos:
I - Diretoria de Orçamento e Finanças;
II - Diretoria de Contratos, Licitações e Convênios.
 
§ 1°. A Diretoria de Orçamento e Finanças é composta pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação de Financeiro;
II – Coordenação de Contabilidade;
III – Assessoria de Planejamento e Orçamento.
 
§ 2°. A Diretoria de Contratos, Licitações e Convênios é composta pelos seguintes órgãos:
I - Coordenação de Contratos;
II – Coordenação de Licitações;
III – Coordenação de Convênios.
 
Art. 10. A Secretaria de Logística é composta pela Diretoria de Material, Patrimônio e Transporte.
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Parágrafo único. A Diretoria de Material, Patrimônio e Transporte é composta pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação de Material;
II – Coordenação de Patrimônio;
III – Coordenação de Transporte.
 
Art. 11. A Secretaria de Engenharia é composta pela Diretoria de Infraestrutura e Engenharia.
Parágrafo único. A Diretoria de Infraestrutura e Engenharia é composta pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação de Manutenção Predial e Equipamentos;
II – Coordenação de Projetos, Obras e Fiscalização;
III – Coordenação Imobiliária.
 
Art. 12. A Secretaria da Tecnologia da Informação e Comunicação é composta pela Diretoria de Gestão de Informação.
Parágrafo único. A Diretoria de Gestão de Informação é composta pelos seguintes órgãos:
I – Coordenação de Sistemas Jurídicos;
II – Coordenação de Sistemas de Informação;
III – Coordenação de Atendimento e Suporte de Tecnologia de Informação;
IV – Coordenação de Redes e Telecomunicações;
V – Coordenação de Gestão Documental.
 
Art. 13. A Secretaria de Gestão de Pessoas é composta pela Diretoria de Gestão de Pessoas que tem os seguintes órgãos:
I – Coordenação de Recursos Humanos;
II – Coordenação de Pagamento de Pessoal;
III – Coordenação de Administração de Pessoal;
IV – Coordenação de Saúde Ocupacional.
 
Art. 14. Integram a estrutura básica da 2ª Subdefensoria Pública:
I – Comissão Permanente de Orientação, Apoio, Assistência e Defesa das Prerrogativas dos Membros da Defensoria Pública;
II – Coordenação Cível;
III – Coordenação de Defesa Criminal;
IV – Central de Relacionamento com o Cidadão – CRC;
V - Coordenação de Defesa dos Direitos da Mulher;
VI – Coordenação de Saúde e Tutela Coletiva;
VII – Coordenação de Infância e Juventude;
VIII – Coordenação de Defesa dos Direitos Humanos;
IX – Diretoria de Estudos e Pesquisa de Acesso à Justiça.
 
SUBTÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES
 
Art. 15. Os órgãos de atuação da Defensoria Pública têm sua atribuição fixada em ato normativo do Conselho Superior da Defensoria
Pública.
 
Art. 16. As atribuições das unidades integrantes da 1ª Subdefensoria Pública serão dispostas em manual aprovado pelo(a) Defensor(a)
Público(a)-Geral.
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Art. 17. As coordenações mencionadas nos incisos I a IX do artigo 14 têm suas atribuições regulamentadas em resoluções próprias
editadas pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral.
 
SEÇÃO I
DA CHEFIA DE GABINETE
 
Art. 18. Compete à Chefia de Gabinete, vinculada diretamente ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral:
I – coordenar, organizar e supervisionar a Secretaria do Gabinete;
II – coordenar, organizar e supervisionar o Cerimonial, a Diretoria de Comunicação e a Coordenação de Segurança Institucional;
III – determinar a instrução de processos da atribuição do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral ou dos(as) Subdefensores(as) Públicos-Gerais,
preparando-os para decisão;
IV – apresentar relatório de gestão;
V – requerer e prestar informações a órgãos internos e externos à Defensoria Pública;
VI - examinar, providenciar, preparar e despachar o expediente encaminhado ao (à) Defensor(a) Público(a)-Geral;
VII - orientar e acompanhar os serviços relacionados às audiências e representações do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral;
VIII - controlar o trâmite dos processos e expedientes, zelando pela observância dos prazos em geral;
IX - visar extratos para publicação na imprensa oficial de atos do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral;
X - solicitar informações a outros órgãos ou entidades;
XI - encaminhar expedientes diretamente aos órgãos da Defensoria Pública para manifestação;
XII – encaminhar cópias das decisões administrativas do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral aos assistidos nas hipótese de manifestação
definitiva sobre assistência jurídica e não ajuizamento de ações impertinentes ou impossíveis;
XIII – encaminhar cópias das decisões administrativas do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral aos(às) Defensores(as) Públicos(as),
servidor(a)es(as)(as), órgãos e entidades interessadas;
XIV - exercer as demais atribuições que lhe forem atribuídas pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral.
 
SUBSEÇÃO I
DA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO
 
Art. 19. Compete à Diretoria de Comunicação:
I – prestar assessoramento nos assuntos relacionados à comunicação aos órgãos da Administração Superior e demais órgãos da
Defensoria Pública;
II – promover a divulgação das atividades da Defensoria Pública;
III – manter e atualizar as páginas da Defensoria Pública nas redes sociais;
IV – desenvolver e zelar pela aplicação da identidade visual da Defensoria Pública;
V – recepcionar as demandas da imprensa em relação aos serviços prestados pela Defensoria Pública;
VI – elaborar produtos de comunicação que deem publicidade e transparência aos serviços, atividades, projetos e programas
desenvolvidos;
VII – elaborar e executar o planejamento de comunicação interna e externa;
VIII – acompanhar, avaliar e arquivar as matérias publicadas na mídia impressa e eletrônica relativas à Defensoria Pública.
 
SUBSEÇÃO II
DO CERIMONIAL
 
Art. 20. Compete ao Cerimonial:
I – organizar o cerimonial dos eventos da Defensoria Pública, zelando pela obediência às normas protocolares e demais legislações;
II – coordenar a lista de convidados(as) dos eventos, enviando os respectivos convites, seja por meio impresso ou eletrônico;
III – recepcionar as autoridades em visita à Defensoria Pública;
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IV – atuar na orientação das pessoas em visita à Instituição, coordenando os serviços de recepção de modo geral;
V – agradecer formalmente os convites recebidos pelos membros da Administração Superior, confirmando a presença destes ou dos que
forem delegados para representá-los, ou justificando as ausências;
VI – adotar as diligências necessárias junto aos órgãos de apoio administrativo para a realização de suas atribuições;
VII – exercer outras atribuições correlatas à Divisão de Cerimonial, por determinação do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral.
 
SUBSEÇÃO III
DA COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL
 
Art. 21. Compete à Coordenação de Segurança Institucional as ações que visam à proteção e salvaguarda da Defensoria Pública, seus
membros e servidor(a)es(as).
 
SUBSEÇÃO IV
DA COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS
 
Art. 22. O(a) Defensor(a) Público(a)-Geral designará um(a) Defensor(a) Público(a) para exercer a função de coordenador(a) da
Coordenação Geral de Programas Institucionais.
§ 1° - É facultada a designação de Subcoordenador(a), que substituirá o(a) Coordenador(a) em suas faltas, licenças, férias e impedimentos.
§ 2° - Não havendo Subcoordenador(a), a substituição será exercida por Defensor(a) Público(a) designado(a) pelo(a) Defensor(a)
Público(a)-Geral.
 
Art. 23. Compete à Coordenação Geral de Programas Institucionais:
I – coordenar a Justiça Itinerante, o Projeto “Defensoria Pública em Ação”, a atuação nos Eventos Desportivos e Grandes Eventos, o Núcleo
de Engenharia Legal e o Núcleo de DNA;
II – criar e coordenar programas de educação em direitos e os que visem à ampliação do acesso à justiça;
III - propor ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral a celebração de convênios ou parcerias com instituições, órgãos e entidades;
IV – coordenar, em conjunto com o Centro de Estudos Jurídicos e a Corregedoria Geral, o Curso de Formação de Defensores(as)
Públicos(as) quando do ingresso na carreira;
V – solicitar o pagamento de diárias de servidores(as) que tenham participado de ações referentes ao  Projeto “Defensoria Pública em
Ação”, aos Eventos Desportivos e Grandes Eventos (ligados à atividade-fim);
VI - informar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral acerca das atividades exercidas pelo órgão, com apresentação de relatório semestral.
 
SEÇÃO II
DA COORDENAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO
 
Art. 24. À Coordenação de Movimentação, vinculada ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral, compete:
I – administrar o mapa de movimentação da Defensoria Pública;
II – realizar o concurso de remoção e de lotação de Defensores(as) Públicos(as);
III – solicitar a remoção de Defensor(a) Público(a) por permuta;
IV - conceder férias e licença prêmio aos(às) Defensores(as) Públicos(as);
V – deferir a renúncia, a permuta, o cancelamento, total ou parcial, e o fracionamento de férias de Defensores(as) Públicos(as);
VI – readequar férias em razão de licença maternidade e licença paternidade;
VII – organizar a lista de designação de Defensores(as) Públicos(as) para os plantões judiciários e eventos relacionados no inciso I do art.
22;
VIII – informar à Coordenação de Pagamento de Pessoal a acumulação dos(as) Defensores(as) Públicos(as) para pagamento da verba
indenizatória;
IX – cadastrar Defensores(as) Públicos(as) em sistemas eletrônicos do Tribunal de Justiça.
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Art.  25. O(a) Defensor(a) Público(a)-Geral designará um(a) Defensor(a) Público(a) para exercer a função de coordenador(a) da
Coordenação de Movimentação.
Parágrafo único. O(a) Coordenador(a) poderá designar Defensores(as) Públicos(as) em auxílio para o exercício de suas atribuições.
 
SEÇÃO III
DO CENTRO DE ESTUDOS JURÍDICOS
 
Art. 26. Compete ao Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública, vinculado ao(à) Defensor(a) Público(a) Geral(a):
I – promover a formação, especialização, capacitação, aperfeiçoamento e atualização técnico-profissional de todas as pessoas que
integral o quadro funcional da Defensoria Pública;
II – editar e distribuir a Revista de Direito da Defensoria Pública, bem como outras publicações de interesse jurídico e multidisciplinar;
III – promover e apoiar a formalização de grupos de estudos e pesquisa em temas de interesse institucional;
IV – gerir a Biblioteca e a Sala de Leitura, mantendo atualizado o acervo de livros e revistas;
V - viabilizar a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica e parcerias com escolas, universidades, centros de pesquisa em
educação, órgãos públicos e outras instituições ligadas ao ensino, nacionais e internacionais;
VI – realizar cursos de pós-graduação;
VII – assistir a promoção de concursos públicos no âmbito da Defensoria Pública;
VIII – apoiar atividades desenvolvidas pela Defensoria Pública que promovam a difusão e a conscientização dos direitos humanos, da
cidadania e do ordenamento jurídico;
IX – coordenar a política institucional de cobrança de honorários advocatícios;
X – gerir os processos para reembolso de livros;
XI – promover curso de formação e de ambientação de novos(as) defensores(as) públicos(as), servidores(as) e residentes jurídicos;
XII – promover o Encontro de Atuação Estratégico do dia do(a) Defensor(a) Público(a), bem como encontros específicos relacionados ao
dia do servidor(a) e do estagiário(a);
XIII – planejar, coordenar e supervisionar as atividades de educação corporativa de integrantes da instituição;
XIV – presidir o Comitê Gestor do Programa de Educação Continuada e gerir a plataforma virtual, coordenando atividades jurídicas,
multidisciplinares e voltadas à educação corporativa de integrantes da instituição;
XV – realizar cursos e seminários, aulas, palestras e conferências de caráter jurídico e interdisciplinar, abertos ao público em geral;
XVI – editar boletim semanal “Cejur Notícias”, divulgando matérias de natureza jurídica de interesse da instituição, jurisprudências,
doutrinas, cursos etc;
XVII – colaborar com o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral na gestão do Fundo Especial;
XVIII – organizar seminários, aulas e palestras com defensores(as) públicos(as) que tiverem sido afastados para estudo;
XIX – dirigir e organizar o Concurso de Práticas Exitosas Eliete Silva Jardim;
XX – coordenar o grupo de trabalho para fortalecimento e acompanhamento da política institucional de ações afirmativas no âmbito da
Defensoria Pública.
 
SEÇÃO IV
DA COORDENAÇÃO DE ESTÁGIO E RESIDÊNCIA JURÍDICA
 
Art. 27. Compete à Coordenação de Estágio e Residência Jurídica, vinculada ao(a) Defensor(a) Público(a)-Geral:
I – realizar a seleção e contratação de estagiários(as) e residentes jurídicos;
II – designar o estagiário(a) e o residente jurídico em órgão;
III – fiscalizar a frequência e avaliação de desempenho do estagiário(a) e do residente jurídico;
IV – manter atualizado o cadastro de estagiário(a) e residente jurídico;
V – determinar o pagamento das bolsas de estagiário(a)s e residentes jurídicos;
VI – apurar falta funcional de estagiário(a) e residente jurídico;
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VII – renovar o termo de compromisso de estágio;
VIII – conceder recesso remunerado ao estagiário(a) e ao(à) residente jurídico;
IX – decidir sobre os requerimentos de interrupção ou licença de estágio e residência jurídica;
X – promover o desligamento de estagiário(a) e residente jurídico;
XI – emitir declaração de horas e certidão de conclusão de estágio.
 
SEÇÃO V
DAS ASSESSORIAS
 
SUBSEÇÃO I
DA ASSESSORIA ESPECIAL DO(A) DEFENSOR(A) PÚBLICO(A)-GERAL
 
Art. 28. Compete à Assessoria Especial do(a) Defensor(a) Público(a)-Geral:
I – assessorar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral nas representações de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado;
II – assessorar o (a) Defensor(a) Público(a)-Geral nos feitos em que ele participe ou intervenha, perante o Tribunal de Justiça do Estado;
III – desempenhar atividades de interlocução e atuação da Defensoria Pública perante as Casas do Congresso Nacional, no que se refere à
tramitação das proposições legislativas;
IV – assessorar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral no relacionamento com os membros dos Poderes Legislativo e Executivo federais;
V – acompanhar e examinar matérias e pronunciamentos de parlamentares no âmbito dos Plenários do Congresso Nacional e de suas
Comissões, relacionados ao interesse da Defensoria Pública;
VI – assessorar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral quanto à proposição, tramitação e execução das emendas parlamentares individuais e de
bancada, consignadas no Orçamento-Geral da União e destinadas à Defensoria Pública;
VII – assessorar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral na coordenação, articulação e acompanhamento dos litígios internacionais nos quais a
Defensoria Pública atue ou tenha interesse, em diálogo com os órgãos de atuação da Defensoria Pública;
VIII – representar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral perante os órgãos organismos internacionais, governos nacionais ou subnacionais e
organizações privadas, nos limites de suas atribuições, visando ao encaminhamento de assuntos relativo às estratégias da Defensoria
Pública de atuação internacional.
 
SUBSEÇÃO II
DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
 
Art. 29. Compete à Assessoria de Assuntos Parlamentares e Relações Institucionais:
I – realizar a interlocução da Defensoria Pública com os demais poderes, órgãos e entidades, públicas ou privadas, nacionais, federais,
estaduais ou municipais;
II – acompanhar o processo legislativo e ações de controle de constitucionalidade sobre questões de interesse institucional;
III – informar ao(a) Defensor(a) Público(a)-Geral, aos órgãos, núcleos especializados e coordenações da Defensoria Pública sobre a
existência de projetos de lei de interesse institucional, orientando-os sobre a tramitação.
 
SUBSEÇÃO III
DA REPRESENTAÇÃO EM BRASÍLIA
 
Art. 30. A Representação na Capital Federal tem suas atribuições regulamentadas em resolução própria editada pelo (a) Defensor(a)
Público(a)-Geral.
 
SUBSEÇÃO IV
DA ASSESSORIA DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS
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Art. 31. Compete à Assessoria de Assuntos Institucionais:
I - elaborar pareceres, medidas judiciais e administrativas que visem precipuamente a defesa e a preservação dos princípios institucionais;
II – propor ações rescisórias encaminhadas para análise;
III – elaborar pareceres sobre conflitos de atribuição e recusa de atendimento por não comprovação de hipossuficiência ou por pretensão
juridicamente impossível ou inviável;
IV – analisar o apostilamento de direitos funcionais de Defensores(as) públicos(as) e dos servidores(as);
V – emitir pareceres em processos ou consultas formuladas pelos órgãos da Defensoria Pública;
VI - assessorar o(a) Defensor(a) Público(a)-Geral para defesa de atos de gestão, decorrentes do exercício de suas atribuições junto ao
Tribunal de Contas e a outros órgãos de natureza fiscalizatória.
 
Art. 32. O(a) Assessor(a) de Assuntos Institucionais será substituído(a) pelo(a) Assessor(a) Jurídico(a) e pelo(a) Coordenador(a) Cível em
suas faltas, impedimentos, suspeições, férias e licenças.
 
SUBSEÇÃO V
DA ASSESSORIA JURÍDICA
 
Art. 33. A Assessoria Jurídica se destina a elaboração de pareceres, medidas judiciais e administrativas, especialmente no tocante à
matéria de contratos e licitações.
 
Art. 34. A Assessoria Jurídica ficará vinculada diretamente ao(à) Defensor(a) Público(a)-Geral.
 
Art. 35. O(a) Assessor(a) Jurídico será substituído(a) pelo(a) Assessor(a) de Assuntos Institucionais em suas faltas, impedimentos,
suspeições, férias e licenças.
 
SEÇÃO VI
DA COORDENAÇÃO DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 
Art. 36. Compete à Coordenação de Gestão Estratégica:
I - elaborar e executar, conforme as diretrizes emanadas da Administração Superior, as políticas institucionais de gestão estratégica;
II - apoiar os órgãos da Instituição na elaboração e execução de projetos, bem como acompanhar o seu desempenho;
III – mapear, revisar e otimizar, através de ferramentas de planejamento e gestão, por solicitação da Administração Superior, as rotinas de
trabalhos dos setores da Defensoria Pública, de forma a implementar melhorias e garantir eficiência nas atividades desenvolvidas;
IV – coordenar o planejamento estratégico institucional e elaborar relatório a fim de garantir eficiência, eficácia e efetividade da sua
execução;
V -  elaborar e disponibilizar relatórios gerenciais para subsidiar o processo de tomada de decisões da Administração Superior através de
estudos, análises, diagnósticos, coleta de dados e consolidação de informações setoriais;
VI – auxiliar a elaboração do plano plurianual;
VII – monitorar a execução do plano plurianual e o cumprimento das metas;
VIII – realizar estudos, análises, diagnósticos, coleta de dados e consolidação de informações setoriais para subsidiar a Administração
Superior na revisão anual das metas do plano plurianual;
IX - executar outras atividades inerentes à sua área de atuação designadas pelo(a) Defensor(a) Público(a)-Geral.
 
SEÇÃO VII
DO CONTROLE INTERNO
 
Art. 37. O Controle Interno tem por objetivo a defesa do patrimônio da instituição, mediante controle interno, a auditoria e a transparência
na gestão pública.
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Art. 38. Compete ao Controle Interno:
I – avaliar o cumprimento dos programas, objetivos e metas espelhadas no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, no
Orçamento e no plano de atuação da Administração Superior;
II – verificar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;
III – exercer o controle das operações de crédito, aval e garantias, bem como dos direitos e haveres; 
IV – apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional, supervisionando e orientando as unidades executoras no
relacionamento com o Tribunal de Contas, quanto ao encaminhamento de documentos e informações, atendimento às equipes técnicas,
recebimento de diligências, elaboração de respostas, tramitação dos processos e apresentação dos recursos;
V – fomentar a transparência, economicidade e profissionalização da gestão institucional;
VI – elaborar, apreciar e submeter ao(a) Defensor(a) Público(a)-Geral e a outros setores estudos, propostas de diretrizes, programas e
ações que objetivem racionalizar a execução da despesa e aperfeiçoar a gestão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial;
VII – analisar e orientar a aplicação de normas gerais de controle interno conforme legislação federal, estadual e demais normas no âmbito
da Defensoria Pública;
VIII - coordenar a normatização, assessoramento e consultoria no estabelecimento, manutenção, monitoramento e aperfeiçoamento dos
elementos do controle administrativo dos órgãos da Defensoria Pública;
IX - promover a integração operacional e sugerir a elaboração dos atos normativos sobre procedimentos de controle;
X – realizar auditorias, inspeções ou outros procedimentos pertinentes nos sistemas contábil, financeiro, orçamentário, administrativo,
operacional, patrimonial e pessoal com observância aos princípios constitucionais da Administração Pública;
XI - elaborar relatório de cada auditoria procedida, com as recomendações necessárias à correção das falhas porventura identificadas;
XII – providenciar, de acordo com as normas previstas na legislação pertinente, a abertura de processo de tomada de contas;
XIII – exercer outras atribuições vinculada a sua função que forem determinadas pela Administração Superior.
 
Art. 39. Ao Controle Interno cabe formular, propor, sugerir, acompanhar, coordenar e implementar ações para o desenvolvimento de
sistema de controle interno, bem como prevenção de falhas e omissões na prestação dos serviços da Defensoria Pública, sendo garantidas
as seguintes prerrogativas:
I – livre ingresso em todos os órgãos, entidades e unidades da Defensoria Pública;
II – acesso a todas as dependências e a todos os documentos e informações existentes ou sob a guarda de órgãos, entidades e unidades,
sempre que necessários à realização de seu trabalho, ainda que o acesso a esses locais, documentos e informações esteja sujeito a
restrições, com autorização da autoridade competente;
III – atribuição para requerer as informações e os documentos necessários à instrução de atos, processos e relatórios de que tenham sido
encarregados pelo órgão de controle interno no qual exerçam suas funções;
IV – livre manifestação técnica, observado o obrigatório dever de motivação de seus atos;
V - solicitar a colaboração técnica de servidores(as) públicos para a realização de trabalhos de auditoria interna em áreas, programas ou
situações específicas, cuja complexidade ou especialização assim justifiquem.
 
SEÇÃO VIII
DA DIRETORIA DE ESTUDOS E PESQUISAS DE ACESSO À JUSTIÇA
 
Art. 40. Compete à Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça:
I - a formulação de diagnósticos e pesquisas empíricas sobre a Defensoria Pública;
II – o desenvolvimento de pesquisas sobre temas que interessam à atuação do(a) Defensor(a) Público(a);
III – o levantamento de dados sobre a atuação processual e extraprocessual da Defensoria Pública;
IV – fornecer dados estatísticos que possam subsidiar políticas institucionais;
V – responder a solicitações de dados estatísticos sobre o funcionamento da Defensoria Pública;
VI – auxiliar na formulação e execução de encontros, palestras e seminários sobre acesso à justiça, pesquisa aplicada ao Direito e outros
temas relacionados a sua atribuição;
VII – estabelecer parcerias e dialogar com outras instituições acadêmicas, governamentais, privadas e da sociedade civil que desenvolvam
atividades de pesquisa de interesse da Defensoria Pública.
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Art. 41. As pesquisas a serem realizadas pela Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça devem ser previamente autorizadas
pelo(a) 2º Subdefensor(a) Público(a)-Geral.
§1° - As solicitações deverão ser encaminhadas ao(à) 2º Subdefensor(a) Público(a)-Geral, com posterior encaminhamento à Diretoria de
Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça.
§2° - A Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça deverá apresentar relatório mensal à 2ª Subdefensoria Pública Geral do
Estado sobre as atividades realizadas.
 
Art. 42. Os relatórios das pesquisas realizadas serão publicados na página da internet da Defensoria Pública, aos quais será dada ampla
publicidade.
§1° - A Defensoria Pública se compromete a observar o respeito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas envolvidas
nas pesquisas, resguardando as informações pessoais, salvo os casos em que a divulgação ou o acesso por terceiros tenha sido
autorizado.
§2° - A solicitação de acesso aos bancos de dados das pesquisas realizadas pela Diretoria de Estudos e Pesquisas de Acesso à Justiça por
terceiros só poderá ser autorizada pela Defensoria Pública se deles não constarem informações pessoais, que possam identificar os
indivíduos envolvidos, e desde que haja menção à fonte.
 
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.
 
RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral do Estado
 

Id: 202000236 - Protocolo: 0355480

Referência: Processo nº E-20/001.006777/2018
Resolução DPGERJ N° 1034 de 14 de fevereiro de 2020

APROVA O MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DAS DIRETORIAS E COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS.

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO, no exercício de suas atribuições legais, nos termos do art. 8º, I da Lei Complementar Estadual
nº 06/77, e do art. 100 da Lei Complementar nº 80/94,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de definir atribuições do âmbito da administração pública, e
- o constante dos autos do processo nº E-20/001.006764/2018;
 
RESOLVE:
Art. 1°. Aprovar o MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DAS DIRETORIAS E COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS - 2ª Edição - Gestão 2019/2020.
Art. 2°. A atualização do manual dependerá da aprovação do 1º Subdefensor Público Geral do Estado e será disponibilizada na intranet. 
Art. 3°. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução DPGE n° 1009 de 10 de outubro de 2019.
 
 
Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.
 
RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral do Estado
 
 
MANUAL DE ATRIBUIÇÕES DAS DIRETORIAS E COORDENAÇÕES ADMINISTRATIVAS
2ª Edição - Gestão 2019/2020
 
1. Para fins deste Manual, entende-se por:
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I - planejar: atividade consistente em definir objetivos, desenvolver premissas sobre condições futuras, identificar meios para alcançar os
objetivos e metas e definir os planos de ação necessários;
II - organizar: atividade consistente em dividir o trabalho, agrupar atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para sua
execução, alocar os recursos necessários e coordenar os esforços;
III - dirigir, gerenciar e supervisionar: atividades que consistem, conforme o nível hierárquico da estrutura da DPRJ, em coordenar e conduzir
os esforços em direção a um propósito comum, liderar, comunicar, motivar, incentivar, gerir conflitos, reconhecer e recompensar;
IV - monitorar: atividade consistente em definir padrões de desempenho, comparar o desempenho com os padrões e tomar a ação corretiva
para assegurar o alcance dos objetivos desejados;
V - órgão: qualquer unidade organizacional da estrutura das Secretarias. Os órgãos podem ser: secretarias, diretorias, coordenações,
assessorias e núcleos.
 
2. São competências comuns das Diretorias:
I - gerenciar as suas coordenações e núcleos administrativos e responder pelos seus resultados;
II - estabelecer procedimentos e rotinas administrativas em matéria de sua competência, bem como das unidades organizacionais a ela
vinculadas;
III - cumprir e fazer cumprir as determinações da Administração Superior;
IV - providenciar ou executar as atividades administrativas conforme as normas vigentes e rotinas administrativas determinadas pela
Secretaria à qual a Diretoria estiver vinculada;
V - colaborar para a elaboração da Proposta Anual de Orçamento e de relatórios destinados a apresentar as atividades e outras realizações
desenvolvidas no âmbito da DPRJ;
VI - formular e cooperar com demais Diretorias na realização de Termo de Referência com descrição do objeto do certame de forma
precisa, suficiente e clara, determinando critérios objetivos visando à seleção da proposta mais vantajosa para o interesse público;
VII - planejar as contratações e aquisições relativas à sua Diretoria, comunicando ao Gestor do contrato, por escrito e imediatamente, a
necessidade de alteração, prorrogação ou realização de novo procedimento licitatório de contratos relacionados à sua atividade;
VIII - informar, por escrito, ao Fiscal e ao Gestor do Contrato, bem como à Secretaria à qual a sua Diretoria estiver vinculada, qualquer
irregularidade, inadequação ou falha no serviço ou bem a fim de verificar se os mesmos atendem às especificações contratadas;
IX - planejar, coordenar, supervisionar, monitorar e avaliar o desempenho do órgão no cumprimento de suas funções, comunicando por
escrito qualquer irregularidade imediatamente à Secretaria administrativa que está vinculada;
X - promover e proporcionar um trabalho de cooperação e de integração entre os membros e os servidores;
XI - controlar o cumprimento dos prazos estabelecidos para cada trabalho do órgão;
XII - controlar e encaminhar, mensalmente, dentro do prazo determinado, a frequência dos servidores e estagiários que estejam sob a sua
responsabilidade, e outras informações para a regularização da vida funcional do quadro de pessoal do órgão que coordena;
XIII - propor à área de gestão de pessoas o plano anual de treinamento, desenvolvimento e educação dos servidores de sua Diretoria e
acompanhar sua execução;
XIV - participar dos programas de treinamento ou nomear servidor em substituição, comunicando a alteração à Secretaria a qual estiver
vinculada;
XV - assinar os documentos oficiais da sua Diretoria, sendo responsável pela gestão das suas coordenações e demais núcleos;
XVI - prover o Portal da Transparência da DPRJ das informações inerentes à sua esfera de competência;
XVII - apresentar à Secretaria a qual estiver vinculada proposta de Plano Estratégico relacionado à sua Diretoria;
XVIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas.
 
2.1. Os Diretores devem organizar a atividade administrativa das Coordenações em Núcleos específicos, apresentando a rotina e divisão de
trabalho à Secretaria a qual está vinculado para padronização do serviço e identificação no SEI através de nomenclatura e sigla que deverá
ser submetido ao Defensor Público Geral para aprovação.
2.2. Os Diretores poderão indicar os Coordenadores, que serão responsáveis pelas atividades de seus núcleos administrativos.
 
3. A DIRETORIA DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E TRANSPORTE – DMPT é competente para:
I - planejar, coordenar, implementar e controlar projetos relacionados aos materiais de consumo, bens móveis e transportes da DPRJ;
II - acompanhar e fiscalizar as atividades inerentes às Coordenações de Material, Patrimônio e Transporte, comunicando à sua Secretaria
qualquer irregularidade imediatamente;
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III - gerenciar a logística de solicitação, aquisição, distribuição, baixa física e contábil dos bens móveis;
IV - gerenciar o abastecimento e envio de materiais para todos os órgãos da Instituição, tanto da Capital quanto do interior do Estado;
V - gerenciar a logística de atuação conjunta da Coordenação de Material, Transporte e Patrimônio;
VI - gerenciar o fluxo de suprimentos dos materiais de consumo e dos bens móveis da Instituição;
VII - gerenciar os contratos de sua atribuição, buscando maior efetividade na sua execução, comunicando imediatamente qualquer
irregularidade ou descumprimento ao Fiscal do Contrato e à Secretaria a qual está vinculada;
VIII - definir padrões para aquisição de bens e serviços de sua competência;
IX - solicitar à Secretaria a qual está vinculada a contratação de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores
de vias terrestres e, se autorizado, o seguro geral;
X - formular anualmente o relatório total de bens pertencentes à Instituição;
XI - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas.
 
3.1. A Coordenação de Material – COMAT é competente para:
I - coordenar toda a movimentação, controle, armazenamento e identificação de bens materiais desde a sua aquisição até seu ponto de
consumo;
II - identificar as necessidades de aquisição dos materiais de consumo para reposição de forma descentralizada, elaborando estatísticas de
consumo para subsidiar previsão de novas aquisições;
III - organizar, em parceria com Coordenação de Transporte, o abastecimento e envio de materiais para todos os órgãos da Capital e
Interior;
IV - coordenar os pedidos e distribuição dos bens móveis através de cronograma e plano de trabalho fixado junto com demais
coordenações;
V - garantir a segurança dos servidores nas atividades realizadas pelo seu setor, comunicando qualquer irregularidade ou acidente ao
Diretor e à Secretaria a qual está vinculada;
VI - garantir a boa gestão na utilização dos saldos dos processos de compras dentro dos respectivos prazos de vigência;
VII - comunicar qualquer irregularidade contratual ao Diretor Administrativo;
VIII - fiscalizar o armazenamento correto e distribuição segura dos materiais;
IX - promover testes de adequação dos bens, a fim de verificar se os mesmos atendem às especificações contratadas;
X - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução de projetos de sua
competência;
XI - coordenar os pedidos de material e a logística de distribuição segundo cronograma fixado e prioridades da DPRJ;
XII - coordenar o recebimento, registro, processamento, atesto e envio das notas fiscais ao setor responsável de todos os bens móveis e
materiais de consumo adquiridos pela DPRJ;
XIII - solicitar equipamentos e materiais no Sistema Integrado de Gestão e Aquisição do governo do Estado do Rio de Janeiro - SIGA;
XIV - controlar o saldo e vigência das atas de registro de preços referentes à aquisição de todos os bens móveis e materiais de consumo da
DPRJ;
XV - coordenar a execução dos contratos de sua atribuição, comunicando imediatamente por escrito à sua Chefia qualquer irregularidade;
XVI - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
XVII – realizar e encaminhar os pedidos de diárias e serviços extras de transporte.
 
3.2. A Coordenação de Patrimônio - COPAT é competente para:
I - exercer o controle geral dos bens integrantes do patrimônio da DPRJ, conservando atualizado o inventário da Instituição;
II - manter o registro individual dos bens da Instituição, contendo as seguintes informações: descrição, valor, localização, estado de
conservação e funcionário responsável pela guarda, quando for o caso;
III - coordenar os procedimentos inerentes à incorporação e baixa no patrimônio da Instituição;
IV - coordenar o inventário dos bens existentes, codificando-os;
V - acompanhar a alocação de bens móveis da Instituição;
VI - promover a redistribuição de bens e materiais ociosos;
VII - inspecionar os bens móveis periodicamente;
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VIII - solicitar avaliação técnica, quando necessária, às demais Coordenações sobre o estado físico dos bens a fim de verificar sua
funcionalidade para viabilizar seu efetivo uso, reutilização ou baixa na Instituição;
IX - formular anualmente o relatório total de bens da DPRJ;
X - zelar pelo trâmite da doação e comodato de bens da DPRJ;
XI - estabelecer rotina de trabalho para atender as prioridades da Instituição quanto à aquisição e distribuição de bens;
XII - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução de projetos de sua
competência;
XIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria;
XIV - realizar e encaminhar os pedidos de diárias e serviços extras de transporte.
 
3.3. A Coordenação de Transporte - COTRAN é competente para:
I - gerenciar o fluxograma de multas, BDTs da frota, manutenção e abastecimento dos veículos, comunicando imediatamente à sua
Diretoria e Secretaria qualquer irregularidade;
II - manter registro e gerenciar a frota de veículos;
III - fiscalizar e providenciar a regular documentação dos veículos e motoristas;
IV - zelar pela conservação e manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais, comunicar à sua Secretaria a qual está vinculada as
falhas verificadas, bem como solicitar os pertinentes reparos;
V - processar os agendamentos de transportes pelos órgãos demandantes;
VI - coordenar e comunicar imediatamente, por escrito, à Chefia imediata a ocorrência de acidentes ou irregularidades cometidas no âmbito
de sua Coordenação;
VII - realizar e encaminhar os pedidos de diárias e serviços extras de transporte.
VIII - coordenar a tabela dos motoristas e escalas de serviços;
IX - coordenar e fiscalizar o recolhimento diário dos veículos em local apropriado;
X - verificar in loco os serviços de manutenção, nos casos de dúvidas suscitadas;
XI - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução de projetos de sua
competência;
XII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
4. A DIRETORIA DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO - DGI é competente para:
I - planejar, coordenar, implementar e controlar projetos relacionados à Tecnologia da Informação (TI) na DPRJ;
II - planejar, coordenar e controlar a execução de serviços de terceiros relacionados à utilização de recursos de TI, comunicando qualquer
irregularidade imediatamente ao Fiscal do Contrato e à Secretaria a qual está vinculada;
III - coordenar a elaboração do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e suas revisões, em conjunto com as demais
unidades da DPRJ;
IV - avaliar a adequação e custos de projetos de TI, bem como avaliar seu alinhamento às necessidades e padrões de interesse da DPRJ;
V - estabelecer padrões, instrumentos, metodologias e normas operacionais e de utilização adequada dos recursos de TI e zelar pelo seu
fiel cumprimento;
VI - estabelecer normas de segurança da informação e dos recursos computacionais na DPRJ, observada a legislação pertinente;
VII - planejar, desenvolver, implantar e manter os sistemas de informação necessários ao funcionamento da DPRJ, com recursos internos
ou terceirizados;
VIII - planejar, implementar e manter a plataforma computacional da DPRJ;
IX - definir e manter o controle de acesso aos recursos;
X - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas.
 
4.1. A Coordenação de Sistemas Jurídicos - COSIJ é competente para:
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de desenvolvimento e implantação de sistemas jurídicos, utilizando recursos próprios ou
de terceiros;



DESDE 25 DE NOVEMBRO DE 2019

Edição N.º 033 / 2020 Publicação: Segunda-Feira, 17 de Fevereiro de 2020

19

II - propor, implantar e manter atualizados os padrões de interface, navegabilidade e usabilidade dos sistemas jurídicos, em articulação com
a Diretoria de Comunicação;
III - elaborar e manter atualizados os modelos e dicionários de dados dos sistemas jurídicos da DPRJ;
IV - manter atualizadas informações da arquitetura dos sistemas jurídicos;
V - planejar e implementar controles nos sistemas jurídicos para proteger a comunicação de dados nas redes;
VI - realizar as atividades relativas à contratação, fiscalização e gestão de contratos de TI sob sua competência;
VII - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução de projetos de sua
competência;
VIII - coordenar os macroprocessos de desenvolvimento, sustentação e absorção dos sistemas de informação sob sua competência;
IX - promover o intercâmbio de informações com outros atores do sistema judiciário, visando o aprimoramento dos sistemas finalísticos da
Defensoria;
X - propor, gerir e fiscalizar acordos e convênios com atores do poder judiciário para aprimoramento dos sistemas finalísticos do órgão; e
XI - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
4.2. A Coordenação de Sistemas de Informação - COSIS é competente para:
I - planejar, coordenar e acompanhar as atividades de desenvolvimento de sistemas de informação, portais corporativos e sistemas
legados, utilizando recursos próprios ou de terceiros;
II - propor, implantar e manter atualizada a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas (MDS), documento auxiliar que normatiza o
desenvolvimento de sistemas na DPRJ;
III - propor, implantar e manter atualizados demais métodos, processos, técnicas e normas padrões de desenvolvimento e manutenção de
sistemas de informação, portais corporativos e sistemas legados;
IV - propor, implantar e manter atualizados os padrões de interface, navegabilidade e usabilidade dos sistemas de informação e sistemas
legados, em articulação com a Diretoria de Comunicação;
V - gerir e executar as atividades de administração de componentes com vistas à consolidação de um padrão de arquitetura de software
alinhada às políticas, normas e diretrizes da DPRJ;
VI - elaborar e manter atualizados os modelos e dicionários de dados dos sistemas corporativos da DPRJ;
VII - manter atualizadas informações da arquitetura dos sistemas de informação;
VIII - planejar e implementar controles nos sistemas de informação para proteger a comunicação de dados nas redes;
IX - realizar as atividades relativas à contratação, fiscalização e gestão de contratos de TI sob sua competência;
X - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução de projetos de sua
competência;
XI - coordenar os macroprocessos de desenvolvimento, sustentação e absorção de sistemas de informação;
XII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
4.3. A Coordenação de Atendimento e Suporte – COATE é competente para:
I - planejar, coordenar e gerenciar o suporte aos usuários de serviços de TI, considerando a utilização de recursos internos ou terceirizados;
II - propor e assegurar o cumprimento dos acordos de níveis de serviços internos quanto aos recursos de infraestrutura de TI;
III - coordenar e supervisionar o uso de certificados digitais no âmbito da DPRJ;
IV - projetar soluções de modernização e ampliação dos recursos de TI, contendo especificações técnicas dos elementos:
a)            Estações de trabalho;   
b)           Software básico;
c)            Meios de comunicação internos e externos; e
d)           Impressoras.
V - contratar, fiscalizar e fazer a gestão de contratos, convênios e compras relativas a recursos de TI sob sua competência, em conjunto
com a Coordenação de Licitações e Contratos;
VI - formular estratégias de relacionamento com os usuários e prestadores de serviços de TI na DPRJ;
VII - participar da elaboração e das propostas dos orçamentos anuais e plurianuais de TI, visando garantir os recursos adequados;
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VIII - apoiar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI,
propondo prioridades relacionadas à COATE;
IX - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
4.4. A Coordenação de Redes e Telecomunicações - CORED é competente para:
I - pesquisar, identificar, testar, avaliar, propor projetos e emitir informações, notas e pareceres de natureza técnica sobre soluções de
tecnologia da informação para utilização na rede corporativa da DPRJ, sob o aspecto de infraestrutura de TI;
II - contratar, fiscalizar e gerenciar contratos, convênios e compras relativas à infraestrutura de tecnologia da informação, em conjunto com
a Diretoria de Contratos Licitações e Convênios;
III - pesquisar, propor e implementar políticas e soluções que visem resguardar a segurança física e lógica para os recursos de tecnologia
da informação da rede corporativa da DPRJ;
IV - propor a Política de Segurança da Informação e Comunicações - PoSIC e demais normas e procedimentos que visem à segurança da
informação no ambiente da DPRJ;
V - planejar, coordenar e controlar as ações associadas a Segurança da Informação e Comunicações - SIC;
VI - gerenciar e monitorar a infraestrutura de TI, garantindo desempenho e disponibilidade conforme os acordos de níveis de serviços e
operações;
VII - implantar e manter infraestrutura de TI, garantindo sua qualidade, disponibilidade e funcionalidade;
VIII - coordenar site redundante para garantir o espelhamento das informações e integridade dos serviços oferecidos;
IX - elaborar a especificação técnica dos equipamentos da rede de comunicação de dados;
X - realizar as atividades relativas à contratação, fiscalização e gestão de contratos de TI relativos à prestação de serviços de rede e
infraestrutura de TI;
XI - avaliar propostas de projetos de atualização tecnológica quanto aos eventuais impactos no serviço prestado e propor medidas e
ajustes visando à sua efetiva implantação;
XII - manter atualizada a descrição dos processos relativos aos serviços de gestão da infraestrutura de TI;
XIII - planejar, coordenar e controlar a implementação e manutenção da infraestrutura de TI;
XIV - apoiar a elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI e Plano Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI,
propondo prioridades relacionadas à CORED;
XV - executar serviços de cabeamento telefônico e instalações das linhas fixas, conforme layout elaborado pela COMAP e COPOF;
XVI - requisitar materiais e equipamentos no Sistema Integrado de Gestão e Aquisição do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SIGA;
XVII - executar a manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos inerentes aos sistemas de telefonia fixa, nas sedes da DPRJ,
mediante ordens de serviços;
XVIII - oferecer suporte e executar serviços para a Central de Relacionamento ao Cidadão;
XIX - realizar estudos e pesquisa de mercado para especificação e aquisição de equipamentos, materiais e soluções técnicas de telefonia
que otimizem o custo-benefício das instalações novas e manutenção das já existentes;
XX - solicitar serviço de telefonia a rede do Governo pelo Sistema de Gestão de Telefonia do Departamento Estadual de Telecomunicações;
XXI - providenciar junto ao órgão estadual de telecomunicações prestação de serviços de telefonia fixa e móvel, instalação de terminais
novos, reparos e soluções técnicas para a sede e demais órgãos de atuação da DPRJ;
XXII - coordenar e controlar a telefonia móvel e as contas telefônicas da DPRJ;
XXIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
4.5. A Coordenação de Gestão Documental - CODOC é competente para:
I - coordenar a gestão de documentos da DPRJ, acompanhando a implementação e o cumprimento da política de gestão de documentos,
garantindo a recuperação e o acesso aos documentos, a difusão do conhecimento e a preservação da memória institucional;
II - planejar e coordenar a implantação das atividades de gestão de documentos no âmbito da DPRJ, visando o desenvolvimento de ações
que assegurem a gestão, à disseminação da informação, o acesso pleno e a preservação do patrimônio arquivístico;
III - gerenciar, atualizar e divulgar periodicamente os instrumentos de gestão documental da DPRJ;
IV - gerir os sistemas de informação relativos à gestão documental e gestão eletrônica de documentos, estabelecendo rotinas específicas
para esta atividade;
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V - zelar pela contínua adequação do sistema de informação e gestão eletrônica de documentos à legislação de gestão documental e às
necessidades da DPRJ;
VI - coordenar as atividades de apoio administrativo ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC;
VII - elaborar relatórios gerenciais da gestão de documentos;
VIII - realizar as atividades relativas à contratação, fiscalização e gestão de contratos sob sua competência;
IX - zelar pela guarda e manutenção do acervo documental da DPRJ;
X - articular-se com instituições que atuam na gestão de documentos no âmbito da administração pública estadual e federal,
estabelecendo o intercâmbio de informação e experiências profissionais;
XI - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
5. A DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - DGP é competente para:
I - promover a gestão de pessoas na DPRJ, aplicando políticas e soluções inovadoras de seleção, desenvolvimento e manutenção de
pessoal, com a finalidade de potencializar o comprometimento dos membros e servidores;
II - manter em ordem o acervo funcional de todos os membros da DPRJ, servidores, ativos e inativos;
III - acompanhar o desenvolvimento e a manutenção evolutiva do Sistema Integrado Corporativo (SICOR);
IV - controlar a frequência dos coordenadores submetidos à sua Diretoria;
V - adotar as providências necessárias à posse dos servidores, efetivos ou não;
VI - exercer as atividades relativas à expedição de documentos declaratórios da vinculação funcional de todos os membros da DPRJ; VII -
exercer controle da lotação numérica e nominal de todos os cargos existentes na estrutura funcional da DPRJ;
VII - acompanhar e supervisionar a implantação do Plano de Cargos e Carreira da DPRJ;
VIII - propor diretrizes relativas à identificação das necessidades de formação e capacitação, bem como ao desenvolvimento e à avaliação
de servidores da Instituição;
IX - planejar e acompanhar atividades de treinamento;
X - assessorar e prestar suporte às demais unidades da DPRJ no que concerne às melhores e efetivas práticas de gestão de pessoal;
XI - viabilizar o processo de reconhecimento de potencialidades e talentos de servidores da DPRJ;
XII - processar, instruir e remeter à Administração Superior os requerimentos de Defensores e Servidores para concessão, revogação,
anulação de direitos e demais benefícios;
XIII - assinar os documentos oficiais da sua Diretoria, sendo responsável pela gestão de suas coordenações e demais núcleos;
 
5.1. A Coordenação de Recursos Humanos - CORH é competente para:
I - coordenar a avaliação do estágio probatório e capacitação de todos os servidores da DPRJ;
II - coordenar o concurso, lotação, remoção, permuta, nomeação, cessão e exoneração de todos os servidores em atuação na DPRJ e
concurso de alteração de designação;
III - organizar as convocações, perícias, nomeações e entrevistas de servidores;
IV - manter atualizado o registro de lotação, informações remuneratórias e mapa de servidores;
V - coordenar a designação de servidores;
VI - prestar as informações necessárias com vistas a subsidiar a Diretoria, bem como responsabilizar-se pela execução dos projetos de sua
competência;
VII - coordenar suas atribuições por meio de núcleos específicos de atividades;
VIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
5.2. A Coordenação de Pagamento de Pessoal - COPAG é competente para:
I - elaborar e executar a folha de pagamento;
II - administrar e controlar o preparo do pagamento de membros e servidores da DPRJ, segundo as normas e cronogramas de pagamento;
III - receber, relacionar, registrar, atualizar e arquivar dados financeiros dos membros e servidores da DPRJ;
IV - preparar atestados e declarações relacionadas ao cadastro de pagamento de membros e servidores da DPRJ;
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V - proceder aos trâmites relacionados aos empréstimos consignados, descontos de pensão alimentícia e demais descontos em folha de
pagamento autorizados pela legislação;
VI - recepcionar e registrar o cadastramento e recadastramento de instituições consignatárias e atender aos membros e servidores da
DPRJ sobre consignações;
VII - elaborar e encaminhar aos órgãos de controle externo as declarações relativas às contribuições fiscais, previdenciárias e demais
pertinentes à folha de pagamento de membros e servidores;
VIII - cadastrar e atualizar adequadamente as informações referentes à folha de pagamento no portal da transparência da DPRJ;
IX - gerenciar o sistema de folha de pagamento;
X - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
5.3. A Coordenação de Administração de Pessoal - COAPE é competente para:
I - receber, processar, apreciar ou remeter ao órgão responsável, em tempo hábil, questões referentes a direitos, vantagens de todos os
membros e servidores da DPRJ;
II - receber, processar, apreciar ou remeter ao órgão responsável, em tempo hábil, os auxílios alimentação, transporte e outros dos
servidores;
III - cadastrar e manter atualizadas as informações referentes ao pagamento dos membros e servidores ativos da DPRJ;
IV - receber, fiscalizar e cadastrar o sistema de frequência dos servidores da DPRJ;
V - administrar e registrar triênios, auxílios, férias, licenças e afastamentos dos membros e servidores ativos e cedidos da DPRJ, com a
emissão dos respectivos avisos;
VI - prestar informações, quando solicitadas, nos processos referentes aos pedidos de exoneração, aposentação, comunicação de faltas,
afastamentos previstos em lei, averbação de tempo de serviço, abono de permanência e demais concessões de direitos e vantagens de
membros e servidores, ativos e inativos da DPRJ;
VII - instruir processos de concessão de aposentadoria, progressão e promoção de membros e servidores da DPRJ e, readaptação;
VIII - efetivar as decisões concernentes às nomeações, desligamentos, exonerações, demissões, aposentação, férias, licenças,
afastamentos e demais direitos e vantagens de membros e servidores da DPRJ;
IX - averbar tempo de serviço dos membros e servidores da DPRJ;
X - registrar aposentadoria, abono de permanência e auxílios dos membros e servidores da DPRJ;
XI - manter atualizado o cadastro e apostilamento de nomes, estado civil e dependentes dos membros e servidores da DPRJ;
XII - registrar e atualizar a contagem e apuração de tempo de serviço dos membros e servidores da DPRJ;
XIII - elaborar lista de antiguidade dos membros e servidores da DPRJ;
XIV - conceder carteira funcional aos membros e crachá servidores da DPRJ;
XV - processar pedidos de certidão e averbação de licenças e férias de membros e servidores da DPRJ;
XVI - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
5.4. A Coordenação de Saúde Ocupacional - COSOCUP é competente para:
I - prestar atendimento, orientação e acompanhamento psicossocial e odontológico individualizado aos membros e servidores da DPRJ;
II - avaliar o estado de saúde dos membros e servidores da DPRJ, para o exercício de suas atividades laborais;
III - realizar perícia médica nos pedidos de licença para tratamento de saúde ou por motivo de doença em pessoa da família, em prazo igual
ou inferior a 90 dias;
IV - deferir alta médica (BIM de alta) durante o licenciamento, quando solicitado pelo membro ou servidor, com base em atestado médico;
V - encaminhar membros e servidores da DPRJ à perícia por Junta Médica na Superintendência de Perícias Médicas e Saúde Ocupacional
(SPMSO) nas licenças para tratamento de saúde do próprio ou por motivo de doença em pessoa da família, nos prazos superiores a 90 dias
e, nos casos de outros benefícios legais, dependentes de perícia médica;
VI - realizar perícias médicas domiciliares ou hospitalares em membros e servidores da DPRJ e seus dependentes quando determinado
pela Administração Superior;
VII - realizar quesitos aos médicos assistentes sempre que houver necessidade de detalhar a situação de saúde que motiva o afastamento
do trabalho, quando membros e servidores da DPRJ anuírem;
VIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
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6. A DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA E ENGENHARIA – DIE é competente para:
I - planejar, projetar, executar e fiscalizar as manutenções, obras e reformas de prédios da DPRJ, relacionados à Engenharia e a
Infraestrutura;
II - proceder à análise dos projetos de arquitetura, fundação e estrutura (Lógica, Elétrica e Hidráulica), oriundos de empresas terceirizadas
contratadas pela DPRJ;
III - traçar planos de manutenção preventiva e corretiva dos prédios da DPRJ, sejam eles próprios ou não;
IV – proceder à vistoria prévia à locação, aquisição, permuta, cessão ou alienação de imóveis, mantendo, inclusive, registro fotográfico do
local;
V - providenciar as adaptações necessárias nos prédios da DPRJ;
VI - supervisionar os serviços de manutenção predial realizados por empresas terceirizadas;
VII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas.
 
6.1. A Coordenação de Manutenção Predial e Equipamentos - COMAP é competente para:
I - receber solicitações, abrir, direcionar, controlar, processar e coordenar as Ordens de Serviço (OS) entre as áreas;
II - realizar a visita técnica dos imóveis e ordens de serviço especiais;
III - auxiliar e acompanhar, quando necessário, a equipe da Coordenação de Material na seleção, separação e distribuição de materiais;
IV - executar as ordens de serviço, coordenando os setores multidisciplinares como civil, elétrica, refrigeração, marcenaria, pintura,
hidráulica, vidraçaria, entre outros;
V - controlar, acompanhar e executar os layouts e obras da DPRJ;
VI - realizar a avaliação de imóveis;
VII - executar projetos básicos e executivos;
VIII - realizar a cotação e orçamento de obras e ordens de serviço;
IX - solicitar a contratação de serviços terceirizados;
X - coordenar toda logística e programação diária dos técnicos multidisciplinares;
XI - execução e prestação de contas de adiantamentos;
XII - realizar levantamentos estatísticos e relatórios;
XIII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
6.2. A Coordenação de Projetos, Obras e Fiscalização - COPOF é competente para:
I - realizar visita técnica para avaliação imobiliária, levantamento das condições físicas e medição;
II - desenvolver propostas com estudos preliminares, projetos arquitetônicos básicos e executivos para layouts e obras, com o
levantamento do tipo e quantitativo de material e mobiliários necessários;
III - desenvolver projetos arquitetônicos, pesquisa e especificação de mobiliário não padronizado;
IV - realizar relatórios de vistoria de imóveis quanto às suas condições físicas;
V - solicitar mobiliários e equipamentos de informática, de acordo com o layout elaborado;
VI - solicitar equipamentos e materiais no Sistema Integrado de Gestão e Aquisição do Governo do Estado do Rio de Janeiro - SIGA;
VII - fiscalizar compras de materiais, fornecimento de serviços e demais atos relacionados à execução técnica dos contratos relacionados
à DIE;
VIII - emitir declarações em processos licitatórios relacionados à construção civil;
IX - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
6.3. A Coordenação Imobiliária – COIMOB é competente para:
I - realizar pesquisa por imóveis no Estado do Rio de Janeiro e Brasília, para celebração de contratos com a DPRJ;
II - elaborar laudos de avaliação e vistorias em imóveis para a DPRJ, tendo como objetivo locação de imóveis e cessão de uso;
III - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
7. A DIRETORIA DE DIRETORIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS - DOF é competente para:
I - coordenar as atividades desenvolvidas pelas Coordenações subordinadas;
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II - acompanhar e orientar o desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de elaboração do orçamento e da programação financeira da
DPRJ;
III - orientar, fornecer subsídios para elaboração e submeter à aprovação da Administração Superior a proposta orçamentária nos prazos
estabelecidos;
IV - acompanhar a discussão e a aprovação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
V - planejar, dirigir, orientar e controlar as atividades relativas à execução orçamentária e financeira, compatibilizando-as com os objetivos e
prioridades da DPRJ;
VI - controlar e avaliar as despesas realizadas, com o objetivo de elaborar solicitações de alterações do Quadro Demonstrativo de Despesa,
ou pedido de créditos suplementares;
VII - acompanhar a execução orçamentária, assim como a aplicação dos recursos financeiros respectivos de todos os recursos colocados
à disposição da DPRJ;
VIII - acompanhar as ações de abertura e encerramento do exercício financeiro;
IX - supervisionar o repasse do duodécimo, assim como a arrecadação das receitas próprias da DPRJ;
X - elaborar, bimestralmente, relatório para o Conselho de Controle de Gestão do FUNDPERJ;
XI - colaborar na elaboração da prestação de contas anual, no Relatório de Gestão Fiscal da DPRJ e outros documentos estabelecidos na
legislação vigente;
XII - elaborar levantamentos e pesquisas orçamentárias, solicitadas pela Administração Superior;
XIII - desempenhar outras atribuições típicas inerentes à gestão orçamentária, financeira e contábil do orçamento público;
XIV - apresentar à Chefia Institucional proposta de Plano Estratégico relacionado à sua Diretoria.
 
7.1. A Coordenação de Contabilidade - CONTAB é competente para:
I - estabelecer procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da DPRJ;
II - elaborar, analisar e acompanhar os lançamentos contábeis da receita, da despesa e do patrimônio, visando à elaboração do Balancete
Mensal, do Balanço Anual e demais Demonstrações Contábeis;
III - registrar no sistema contábil as movimentações no almoxarifado e o patrimônio da DPRJ;
IV - elaborar a prestação de contas mensal e anual da DPRJ, devendo esta última ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado - TCE;
V - manter os registros contábeis atualizados, visando à análise e acompanhamento pelos órgãos centrais que compõem o Sistema de
Controle Interno e Externo;
VI - garantir, na prestação de contas, a aplicação das normas de finanças públicas demonstrando as ações realizadas;
VII - estabelecer procedimentos para o adequado registro contábil dos atos e fatos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da
DPRJ;
VIII - realizar o controle concomitante sobre os atos atinentes a despesa a ser liquidada e, após a análise, atestar e certificar a regularidade
do gasto público de acordo com o estabelecido no art. 92 da Lei 287/79.
IX - verificar, nos processos de pagamento, o direito do credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo
crédito, com a finalidade de apurar a origem do objeto do que se deve pagar, a importância exata a apagar e a quem se deve pagar a
importância para extinguir a obrigação, de acordo com o art. 90 da Lei 287/79.
X - liquidar despesas, depois de verificado o atestado de entrega do material ou de prestação do serviço;
XI - prestar informações pertinentes à sua área para as demais unidades administrativas quanto à necessidade e correta utilização do
Sistema Financeiro Obrigatório adotado no Estado do Rio de Janeiro;
XII - efetuar a conciliação bancária mensal, emitindo relatório;
XIII - realizar a conformidade dos registros no Sistema Contábil e Financeiro, dos atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial
praticados pelos ordenadores de despesa e responsáveis por bens públicos;
XIV - prestar informações pertinentes à sua área aos órgãos de controle interno e controle externo;
XV - garantir na prestação de contas a aplicação das normas de finanças públicas, demonstrando as ações realizadas, orientando todos os
setores da DPRJ;
XVI - aprimorar e manter a integração de sistemas auxiliares de registros contábeis relativos à gestão de custos, almoxarifado e patrimônio;
XVII - encaminhar nos padrões e prazos determinados pela legislação vigente os balancetes, balanços e outras demonstrações contábeis,
atendendo, sobretudo, as instruções normativas do Tribunal de Contas, mantendo arquivo da documentação encaminhada;
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XVIII - providenciar, após instauração do processo de tomada de contas, os registros contábeis em causas de perda, extravio ou outra
irregularidade que resulte ou possa resultar dano ou erário devidamente quantificado e nos casos em que o responsável não preste contas
ou o faz de forma irregular e nos demais casos previstos em legislação vigente;
XIX - orientar, coordenar e instruir as unidades operacionais de sua competência quanto aos procedimentos necessários para o registro de
descentralização de crédito, emissão da nota de empenho e emissão/execução da programação de desembolso obedecidas as normas
expedidas pela Contadoria Geral do Estado;
XX - certificar a regularidade da liquidação da despesa, conforme legislações pertinentes;
XXI - realizar o registro contábil da liquidação da despesa no sistema eletrônico de contabilidade;
XXII - regularizar as inconsistências contábeis, evidenciadas através do comando LISCONTIR antes do fechamento mensal;
XXIII - manter controle de formalização, guarda, manutenção ou destruição de livros e outros meios de registros contábeis, bem como dos
documentos relativos à vida patrimonial;
XXIV - monitorar e acompanhar a adimplência dos encargos sociais e fiscais da DPRJ, visando a sua regularidade junto aos órgãos
federais, estaduais e municipais;
XXV - cumprir com as disposições e os prazos contidos nas instruções normativas do Tribunal de Contas do Estado;
XXVI - atuar na elaboração do planejamento tributário, financeiro, previdenciário e orçamentário, trabalhando em conjunto com os demais
setores envolvidos;
XXVII - atuar junto ao Ministério da Previdência Social e à Secretaria da Receita Federal, objetivando o cumprimento das obrigações
acessórias de competência da DPRJ;
XXVIII - enviar, à instituição financeira competente, ordem de aplicação financeira dos recursos arrecadados pela DPRJ diariamente;
XXIX - efetuar os lançamentos relativos à receita arrecadada, diariamente, e efetuar o seu monitoramento, com a finalidade de auxiliar o
Setor de Orçamento a manter mecanismos de controle da execução do Orçamento Anual;
XXX - emitir parecer técnico relacionado à contabilidade nos processos da DPRJ, quando solicitado;
XXXI - manter o Portal da Transparência com as informações atualizadas;
XXXII - desempenhar outras atribuições típicas inerentes à gestão contábil do orçamento público.
 
7.2. A Coordenação Financeira - COFIN é competente para:
I - coordenar as atividades desenvolvidas pelos núcleos subordinados;
II - coordenar, orientar, controlar e promover as atividades relativas à execução orçamentária e financeira;
III - acompanhar o comportamento da execução orçamentária por programa, subprogramas, projetos, atividades, elementos e
subelementos de despesa;
IV - acompanhar o empenhamento das despesas, emitindo as respectivas notas de autorização de despesa, notas de empenhos e, quando
for o caso, também suas anulações e reforços;
V - acompanhar o pagamento das despesas, controlando a emissão da programação de desembolso e sua execução;
VI - analisar os processos de empenhamento e pagamento;
VII - controlar os pagamentos pelo regime de caixa e de competência;
VIII - coordenar as ações de abertura e encerramento do exercício financeiro;
IX - manter o Portal da Transparência com as informações atualizadas;
X - desempenhar outras atribuições típicas inerentes à gestão financeira do orçamento público.
 
7.3. A Assessoria de Planejamento e Orçamento - ASSPLO é competente para:
I - promover o levantamento e a análise das necessidades orçamentárias da DPRJ;
II - orientar e fornecer subsídios para a elaboração da proposta orçamentária da DPRJ;
III - providenciar, junto às Diretorias, a previsão de despesas para elaboração da proposta orçamentária dentro dos prazos estabelecidos;
IV - acompanhar a discussão e a aprovação do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual;
V - acompanhar o comportamento da execução orçamentária por programa, projetos, atividades, elementos e subelementos de despesa;
VI - revisar e acompanhar a execução do Plano Plurianual;
VII - analisar e avaliar as consequências, no orçamento, decorrentes do contingenciamento;
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VIII - verificar a legalidade dos atos de execução orçamentária, zelando para que a realização da despesa se processe de acordo com as
leis e as instruções vigentes;
IX - informar a disponibilidade de dotação orçamentária em todos os processos de despesa da DPRJ;
X - confeccionar o Ato de Reconhecimento de Dívida;
XI - manter o Portal da Transparência com as informações atualizadas;
XII - desempenhar outras atribuições típicas inerentes à gestão orçamentária do orçamento público.
 
8. A DIRETORIA DE DIRETORIA DE CONTRATOS, LICITAÇÕES E CONVÊNIOS - DCLC é competente para:
I - planejar, organizar, dirigir, monitorar e avaliar as atividades de licitações e contratos desenvolvidas no âmbito da DPRJ;
II - zelar pelo cumprimento dos procedimentos licitatórios destinados às contratações administrativas, em conformidade com o que
estabelecem a legislação e demais normas vigentes;
III - submeter minutas dos editais de licitação à apreciação do órgão de assessoramento jurídico da DPRJ, visando à legalidade da
realização dos procedimentos licitatórios;
IV - assegurar a efetividade dos procedimentos de gestão administrativa de renovação ou prorrogação de contratos, convênios e demais
instrumentos congêneres firmados conforme determinação da respectiva Secretaria e revisar, quando necessário, as minutas de contratos,
convênios e demais instrumentos congêneres elaboradas por suas Coordenações;
V - prestar apoio e orientação técnica às unidades requisitantes na elaboração de termos de referência e projetos básicos;
VI - submeter à autoridade competente para homologação e adjudicação, os processos de licitação em conformidade com o que
estabelecem a legislação e demais normas vigentes;
VII - submeter à autoridade competente os processos das contratações que envolvam dispensa ou inexigibilidade de licitação;
VIII - zelar pela formalização dos contratos e sua respectiva publicidade;
IX - submeter à Assessoria Jurídica para análise e manifestação as questões relevantes no que se refere à conformidade jurídica dos
processos de contratação e execução do objeto dos contratos
X - emitir pareceres em procedimentos de gestão administrativa, de matérias pertinentes à Diretoria;
 
8.1. A Coordenação de Licitações - CL é competente para:
I - cooperar e oferecer suporte às demais unidades da DPRJ na formulação dos termos de referência e demais documentos relacionados à
licitação;
II - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades de licitação;
III - adotar as medidas indispensáveis à realização dos procedimentos licitatórios destinados às contratações administrativas, em
conformidade com o que estabelecem a legislação e demais normas vigentes;
IV - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relativas às cotações;
V - adotar as medidas indispensáveis à realização dos procedimentos de gestão administrativa destinados à realização de cotações
eletrônicas, em conformidade com o que estabelecem a legislação e demais normas vigentes;
VI - prestar informações aos interessados no tocante às cotações eletrônicas em curso;
VII - realizar, mediante exclusiva determinação das respectivas Secretarias, pesquisas de preços, em auxílio a outros órgãos da
Administração;
VIII - auxiliar a Coordenação de Contratos nos cálculos de índices e reajuste do preço previsto no contrato inicial;
IX - preparar e publicar as minutas dos editais de licitação, bem como as demais decisões relativas aos procedimentos licitatórios, de
acordo com o que preconizam a legislação e demais normas vigentes;
X - controlar os prazos para recursos e/ou impugnações apresentados em procedimentos licitatórios;
XI - zelar pela adequada instrução dos procedimentos de gestão administrativa, na sua esfera de competência;
XII - apoiar a Comissão Permanente de Licitações e Pregoeiros nos procedimentos licitatórios;
XIII - prestar informações aos interessados no tocante às licitações em curso;
XIV - prover o Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), quando necessário, das informações inerentes à sua área de competência.
 
8.2. A Coordenação de Contratos – CCONT é competente para:
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I - planejar, organizar, coordenar e controlar as atividades relacionadas à formalização dos contratos, convênios e instrumentos
congêneres;
II - acompanhar os prazos de vigência dos contratos e instrumentos congêneres firmados pela DPRJ, informando à Diretoria ou órgão
demandante quanto à necessidade de renovação ou prorrogação nos termos dispostos em ato normativo específico;
III - zelar pela adequada instrução dos processos de contratações que envolvam dispensa ou inexigibilidade de licitação;
IV - gerenciar, coordenar, executar, supervisionar e acompanhar a execução dos contratos e gerenciar o sistema de gestão de contratos;
V - coordenar os procedimentos de adesão a registro de preços solicitados pelos órgãos demandantes;
VI - provocar os órgãos demandantes quanto à regularidade e completude dos documentos que instruem os processos direcionados a
contratações;
VII - acompanhar a celebração dos contratos, termos aditivos, apostilamentos e termos de ajuste de contas, colhendo as assinaturas,
providenciando a publicação dos respectivos extratos e o encaminhamento dos documentos pertinentes ao Tribunal de Contas do Estado,
bem como os registros junto aos Sistemas do Poder Executivo do Estado;
VIII - controlar o prazo de vigência dos contratos, comunicando, por escrito, imediatamente à respectiva Secretaria a necessidade de
aditamento, prorrogação ou deflagração de novo processo licitatório;
IX - instruir os processos com os documentos necessários às alterações contratuais requeridas pelos contratados e encaminhá-los à
Autoridade Superior para decisão;
X - prover o Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS), quando necessário, das informações inerentes à sua área de competência;
XI - cooperar e oferecer suporte às demais unidades da DPRJ na formulação dos termos de referência e demais documentos relacionados
a contratos;
XII - comunicar à autoridade competente as irregularidades cometidas pela contratada, informadas pelos fiscais do contrato, sugerindo a
abertura de procedimento administrativo para eventual aplicação de penalidade;
XIII - coordenar o processamento dos procedimentos apuratórios e subsidiar com os documentos necessários a decisão final da
autoridade competente quanto à aplicação das penalidades administrativas aos contratados;
XIV - manter atualizado o cadastro de gestores e fiscais dos contratos;
XV - promover o controle das garantias contratuais;
XVI - acompanhar e documentar as publicações inerentes aos contratos na Imprensa Oficial;
XVII - verificar, junto à unidade competente, a disponibilidade orçamentária;
XVIII - submeter à Assessoria Jurídica para análise e manifestação as questões relevantes no que se refere à conformidade jurídica dos
processos de contratação e execução do objeto dos contratos;
XIX - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
 
8.3. A Coordenação de Convênios – CCONV é competente para:
I - gerenciar e executar os projetos em parceria com a Coordenação de Gestão Estratégica e demais órgãos da DPRJ;
II - elaborar, coordenar, acompanhar e controlar o processo de execução de convênios e parcerias diversas, observando as diretrizes e
metas traçadas para o desenvolvimento da DPRJ;
III - apresentar relatórios e prestações de contas;
IV - acompanhar e controlar os acordos e convênios;
V - manter atualizado o cadastro dos acordos e convênios, controlando seus prazos, comunicando, por escrito, imediatamente à respectiva
Secretaria, a necessidade de aditamento, prorrogação ou nova licitação;
VI - cooperar e oferecer suporte às demais unidades da DPRJ na formulação de acordos e convênios e demais documentos relacionados a
convênios;
VII - fornecer à Assessoria Jurídica as informações necessárias para a elaboração dos acordos, convênios e termos de cooperação a
serem firmados;
VIII - prover e gerenciar os dados do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal (Siconv) das
informações inerentes à sua área de competência dentro do prazo;
IX - coordenar e atender, no prazo, as solicitações de prestação de contas provenientes dos convênios;
X - apresentar, anualmente, o relatório das atividades desenvolvidas à Administração Superior;
XI - apoiar e coordenar a elaboração de proposta de emenda parlamentar, solicitando projetos às Coordenações da DPRJ;
XII - desempenhar outras atividades afins ou que lhe forem determinadas pela Diretoria.
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Rio de Janeiro, 14 de fevereiro de 2020.
 
RODRIGO BAPTISTA PACHECO
Defensor Público-Geral do Estado

Id: 202000237 - Protocolo: 0355482

Ata de Reunião
| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.001054/2020
 
Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de 2020, às 15:00 horas, no Gabinete do Defensor Público-Geral, no 2º andar do edifício sede
da Defensoria Pública, teve início a reunião ordinária do Conselho de Controle da Gestão do FUNDPERJ, sob a Presidência do Defensor
Público-Geral. Presentes os Conselheiros Adolfo Filgueiras Etienne, Iara Freire de Melo Barros, Lívia Correa Batista Guimarães, Musa
Maximo Gomes Ferraz, Leonardo Reis de Nazareth e a Coordenadora Financeira - Mariana de Andrade Saraiva. Assuntos apreciados: 1)
reestimativa da receita do Fundo do sexto bimestre de 2019, à luz da crise econômica;  2) despesas do Fundo referente ao período
analisado. Reunião encerrada às 16h e 30min.

Id: 202000238 - Protocolo: 0355758

Conselho Superior - CS
Ato de Designação
| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.011381/2019
 
 
 
 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ATOS DO DEFENSOR PÚBLICO GERAL
DE 14.02.2020
 
TORNA SEM EFEITO os atos de promoção publicados no Diário Oficial Eletrônico da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro (DOe-
DPERJ) do dia 12 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, CHRISTIANE LAMY
BASILIO, Defensora Pública, matrícula nº 815757-0, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Defensora
Pública de Classe Especial, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de VLADIMIR JESUS LAUDADIO DE LIMA, matrícula nº 815706-7,
com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, MARIA DE FATIMA ABREU
MARQUES DOURADO, Defensora Pública, matrícula nº 815771-1, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de
Defensora Pública de Classe Especial, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de MARIA LEONOR FRAGOSO DE QUEIROZ CARREIRA,
matrícula nº 2003047-4, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, SIMONE MARIA SOARES
MENDES, Defensora Pública, matrícula nº 179478-3, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Defensora
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Pública de Classe Especial, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de ROMUALDO MENDES DE FREITAS, matrícula nº 815706-7, com
efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, MARCELO ALONSO
CEBREIRO, Defensor Público, matrícula nº 815778-6, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de Defensor
Público de Classe Especial, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de FERNANDA GIESTA FERREIRA CHAVES, matrícula nº 268471-0,
com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, MARIANA AMIGO
ALVAREZ, Defensora Pública Substituta, matrícula nº 969595-8, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de
Defensora Pública, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de ELIZABETH ANA MARIA MEISELS, matrícula nº 817000-3, com efeitos a
contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, KARINE ESTHER DO
LIVRAMENTO RODRIGUES, Defensora Pública Substituta, matrícula nº 969596-6, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro, ao cargo de Defensora Pública, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de MARILIA GONCALVES PIMENTA, matrícula nº
815787-7, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, MARCELLA BARA
FERREIRA, Defensora Pública Substituta, matrícula nº 949548-2, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de
Defensora Pública, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de PATRICIA SANTOS BARROSO, matrícula nº 810425-9, com efeitos a contar
de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, EDUARDO CHOW DE
MARTINO TOSTES, Defensor Público Substituto, matrícula nº 969598-2, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao
cargo de Defensor Público, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de ENEDIR ADALBERTO DOS SANTOS, matrícula nº 815740-6, com
efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, FERNANDA DE SOUZA
LIMA, Defensora Pública Substituta, matrícula nº 969599-0, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de
Defensora Pública, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de HELENA MARTINS DE OLIVEIRA, matrícula nº 821261-5, com efeitos a
contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, EDUARDO JANUÁRIO
NEWTON, Defensor Público Substituto, matrícula nº 969600-6, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo de
Defensor Público, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de CHRISTIANE LAMY BASILIO, matrícula nº 815757-0, com efeitos a contar
de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por MERECIMENTO, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, - GUILHERME FAISLON
GALVÃO MAGALHÃES Defensor Público Substituto, matrícula nº 969601-4, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro,
ao cargo de Defensor Público, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de MARIA DE FATIMA ABREU MARQUES DOURADO, matrícula nº
815771-1, com efeitos a contar de 01 de fevereiro de 2020.
 
Promove por ANTIGUIDADE, de acordo com os arts. 116 e 117 da Lei Complementar Federal nº 80, de 12.01.1994, alterada pela Lei
Complementar Federal nº 132/2009 e arts. 62 e seguintes da Lei Complementar Estadual nº 06, de 12.05.1977, PAULA CASTELLO BRANCO
CAMARGO, Defensora Pública Substituta, matrícula nº 969602-2, do Quadro da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ao cargo
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de Defensora Pública, em vaga decorrente da APOSENTADORIA de SIMONE MARIA SOARES MENDES, matrícula nº 179478-3, com efeitos
a contar de 01 de fevereiro de 2020.
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Id: 202000231 - Protocolo: 0355300

Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA
Extrato de Instrumento Contratual
| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.009364/2019
INSTRUMENTO: Contrato nº 12/2020
PARTES: DEFENSORIA PÚBLICA DO  ESTADO  DO  RIO  DE JANEIRO e KTREE PENSO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
OBJETO: Serviço de correio eletrônico (e- mail) corporativo, em ambiente de nuvem, na modalidade de software como serviço (saas)
VALOR GLOBAL: R$ 1.300.000,00
DATA DA ASSINATURA: 14/02/2020
PRAZO:  30 meses, a contar da assinatura
FUNDAMENTO: Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02

Id: 202000232 - Protocolo: 0355602

Coordenação de Movimentação - COMOV
Ato de Deferimento
| De 13.02.2020

Referência: Processo nº E-20/12173/2007 - Interessado(a): BEATRICE MERTEN ROCHA, matrícula: 9308099
Considerando a titularidade da interessada, bem como a ausência de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão da indicação e concordância expressa de quem poderá acumular o
órgão, DEFIRO o gozo de férias antigas de 15 a 20 de abril de 2020, e de 16 a 25 de junho de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355075
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Referência: Processo nº E-20/10830/2000 - Interessado(a): FERNANDA GARCIA NUNES BARBOSA, matrícula: 8362998
Considerando a titularidade do interessado, bem como a ausência de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão,
DEFIRO o gozo de férias no dia 22 de abril e no período de 13 a 24 de julho de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355101

| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/10801/1995 - Interessado(a): ANA PAULA CASSANO DE SA, matrícula: 8157885
Considerando a titularidade da interessada, bem como a ausência de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão,
DEFIRO o gozo de férias antigas no período compreendido entre 30 de março a 08 de abril de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355371

Referência: Processo nº E-20/10762/2000 - Interessado(a): JUDITH REGIS MOREIRA ROCHA, matrícula: 8527780
Considerando a titularidade da interessada, bem como a ausência de dificuldades na elaboração do mapa de movimentação, além da
ausência de prejuízo para o serviço público, notadamente em razão da indicação e concordância expressa de quem acumulará o órgão,
DEFIRO o gozo de férias antigas no período compreendido entre 17 a 21 de fevereiro de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355651

Referência: Processo nº E-20/12199/2007 - Interessado(a): LETÍCIA KIRCHHOFF RIBEIRO, matrícula: 9308255
Tendo em vista os motivos expostos e a coincidência de interesses, bem como a ausência de prejuízo à elaboração do mapa de
movimentação, DEFIRO o pedido de PERMUTA, fixando as férias das Dras. LETÍCIA KIRCHHOFF RIBEIRO e MARÍLIA CORRÊA PINTO DE
FARIAS, respectivamente, no mês de JULHO de 2020 e no mês de ABRIL de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355639

Referência: Processo nº E-20/12.169/2007 - Interessado(a): MARÍLIA CORRÊA PINTO DE FARIAS, matrícula: 9308172
Tendo em vista os motivos expostos e a coincidência de interesses, bem como a ausência de prejuízo à elaboração do mapa de
movimentação, DEFIRO o pedido de PERMUTA, fixando as férias das Dras. MARÍLIA CORRÊA PINTO DE FARIAS e LETÍCIA KIRCHHOFF
RIBEIRO, respectivamente, no mês de ABRIL de 2020 e no mês de JULHO de 2020.

Id: 202000234 - Protocolo: 0355632

Coordenação Geral de Programas Institucionais
Aviso Geral
| De 14.02.2020

Referência: Processo nº E-20/001.000147/2018 
 
A COORDENAÇÃO GERAL DE PROGRAMAS INSTITUCIONAIS AVISA às/aos Defensores(as) Públicos(as) e servidores/as da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro que estarão abertas no período compreendido entre 17 a 27 de fevereiro de 2020, às 12h, as
inscrições para participar do projeto “Defensoria Pública em Ação na Maré”, em conjunto com a “Redes da Maré” no ano de 2020. A
atividade contemplará demandas cíveis/família e de execução penal. Tendo em vista a peculiaridade de atuação nas demandas afetas à
execução penal, serão realizadas duas listas de inscrições diferentes, (i) uma para atuar nas demandas cíveis/família e outra para as (ii)
demandas de execução penal, sabendo que o(a) Defensor(a) Público(a) que se inscrever para participar da temática de execução penal
precisa estar lotado no NUSPEN, VEP ou ter atuado nos últimos 6 (seis) meses em um destes dois órgãos. Não é possível se inscrever para
as duas listas. Caso o(a) Defensor(a) inscrito(a) para a lista temática de execução penal não preencha os requisitos ora indicados, a
inscrição será automaticamente desconsiderada. O(a) Defensor(a) Público(a) deve indicar expressamente para qual lista deseja concorrer,
ciente de que o silêncio importará na inscrição para a lista das demandas cíveis/família. Com o objetivo de otimizar a análise das
demandas e o atendimento, principalmente relacionado à execução penal, será encaminhado com antecedência ao Defensor designado
lista com os nomes das pessoas a serem atendidas, o que permitirá identificar o histórico do interessado no atendimento de seus
interesses relacionados à execução da pena. Os(as) Defensores(as) designados(as) ficarão responsáveis pela distribuição das iniciais
eventualmente realizadas, devendo promover a distribuição em até 05 (cinco) dias após a data da atividade. Os requerimentos deverão ser
enviados exclusivamente por meio eletrônico (defensoriapublicaemacao@gmail.com), cabendo salientar que e-mails enviados antes ou
após os dias e horário estipulados ou para outros endereços eletrônicos serão automaticamente desconsiderados. O sorteio será realizado
no dia 27 de fevereiro, às 13h, na sala da CGPI e a publicação do resultado será hospedada no sítio eletrônico da Defensoria Pública, na
área da Coordenadoria Geral de Programas Institucionais – Ação Social (acesso restrito). No dia 06 de março, às 11h, na FESUDEPERJ,
haverá uma palestra de sensibilização no atendimento, de caráter obrigatório, para os Defensores inscritos. No dia 17 de março, às 16h,
na FESUDEPERJ, haverá uma palestra de sensibilização no atendimento, de caráter obrigatório, para os servidores inscritos. O não
comparecimento do Defensor/servidor nos dias/horários acima indicados importará em exclusão da lista.
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Carolina Anastácio
Chefia de Gabinete
Coordenadora Geral de Programas Institucionais

Id: 202000230 - Protocolo: 0355290
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