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Secretaria de Estado de Defesa Civil
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

ATOS DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEDEC Nº 248 DE 12 DE JULHO DE 2022

DESIGNA OS MILITARES ABAIXO PARA
COMPOR O NÍVEL SETORIAL DE TECNOLO-
GIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DA
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL, no uso das atri-
buições legais conferidas pelo inciso II, do art. 3º, do Decreto nº
31.896, de 20 de setembro de 2002, e tendo em vista o que consta
no Processo Administrativo nºSEI-270006/000116/2021, e

CONSIDERANDO:

- a Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26 de fevereiro de 2021, na
qual institui a política da Governança, a estratégia da Governança e
as normas do Plano Estratégico e Diretor de Tecnologia da Informa-
ção e Comunicação (PEDTIC), no âmbito do poder Executivo da Ad-
ministração Pública Estadual direta e indireta;

- o artigo 4º, do Anexo C, da Portaria PRODERJ/PRE nº 825, de 26
de fevereiro de 2021, onde os órgãos ou entidades deverão publicar
em diário oficial a relação dos servidores que compõem seu Nível Se-
torial de Tecnologia da Informação e Comunicação (NSTIC/RJ),

R E S O LV E :

Art. 1º - Designar, os militares abaixo relacionados para compor o Ní-
vel Setorial de Tecnologia da Informação e Comunicação da Secre-
taria de Estado de Defesa Civil, a fim de elaborar o Plano Estratégico
e Diretor de Tecnologia da Informação- PEDTIC, do Centro de Tec-
nologia de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro -
PRODERJ, a saber:

Responsável:
-Tenente-Coronel BM QOC/95 Christian Luciano Nascimento, RG
14.309, Id Funcional nº 2618415-0 - Assessor da Assessoria de In-
formática.

Suplente:
- Major BM QOC/01 Guilherme Pereira Godoi, RG 28.985, Id Funcio-
nal nº 613979-5, da Assessoria de Informática.

Membros:
- 1º Tenente BM QOC/15 Eduardo De Castro Vanzan De Almeida, RG
49.937, Id Funcional 5037366-8, da Assessoria de Informática;
- 1º Tenente BM QOC/16 Marcos Vinícius De Assumpção Santos, RG
53.350, Id Funcional nº 5081780-9, da Assessoria de Informática; e
- 2º Tenente BM QOC/17 Juan Carlos Silva, RG 53.369, Id Funcional
nº 5088122-1, da Assessoria de Informática.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022

LEANDRO S A M PA I O MONTEIRO
Secretário de Estado de Defesa Civil

Id: 2407586

RESOLUÇÃO SEDEC Nº 249 DE 12 DE JULHO DE 2022

CRIA, SEM AUMENTO DE DESPESA, A UNI-
DADE ADMINISTRATIVA QUE MENCIONA, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL, no uso das atri-
buições legais conferidas pelo inciso II, do art. 3º, do Decreto nº
31.896, de 20 de setembro de 2002, e o que consta do Processo nº
SEI-270003/000252/2022,

R E S O LV E :

Art. 1º - Criar, sem aumento de despesa, a Unidade Administrativa
denominada Superintendência de Saúde (SUSAU), Código 16.01.211.

Art. 2º - Designar como responsável pelos Bens Patrimoniais da Uni-
dade Administrativa relacionada no artigo anterior, o Subtenente BM
Q06/AxE/08 Jose Inacio Da Rocha Filho, RG 42.638, Id Funcional
4329962-8.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022
LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO

Secretário de Estado de Defesa Civil

Id: 2407587

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEDEC Nº 251 DE 12 DE JULHO DE 2022

DISPÕE SOBRE O REGIMENTO INTERNO DA
OUVIDORIA-GERAL, DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) E DO COR-
PO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO (CBMERJ), SEM AUMENTO
DE DESPESAS.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL, no uso de suas
atribuições legais, tendo em vista o que preceitua o inciso II, do art.
3º, do Decreto Estadual nº 31.896, de 20 de setembro de 2002, o art.
5º, do Decreto Estadual nº 38.433, de 25 de outubro de 2005, e ten-
do em vista o que consta no Processo nº SEI-270008/000078/2021,
e

CONSIDERANDO a Resolução CGE nº 140, de 09 de maio de 2022,
publicada no DOERJ de 18 de maio de 2022, que institui e orienta a
aplicação do ranking de transparência da Controladoria-Geral do Es-
tado do Rio de Janeiro.

R E S O LV E :

Art. 1º - Aprovar, na forma dos Anexos I a XVI à presente Resolução,
o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral (OG), da Secretaria de Es-
tado de Defesa Civil (SEDEC) e do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ).

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando todas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO
Secretário de Estado de Defesa Civil

ANEXO I

REGIMENTO INTERNO DA OUVIDORIA-GERAL (OG), DA SECRE-
TARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL (SEDEC) E DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CB-
MERJ)

TÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E DA SUBORDINAÇÃO

Art. 1º - A Ouvidoria-Geral (OG) da Secretaria de Estado de Defesa
Civil (SEDEC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ) é um órgão de assessoramento regulamentado pe-
la Portaria CBMERJ nº 360, de 19 de novembro de 2004, no âmbito
do CBMERJ, e pelo Decreto Estadual nº 38.433, de 25 de outubro de
2005, no âmbito da SEDEC, com subordinação direta a esta.

Parágrafo Único - A OG também é considerada uma Unidade de Ou-
vidoria Setorial (UOS), dentro da estrutura da Controladoria-Geral do
Estado (CGE), conforme estabelecido no inciso III, do art. 7º, da Lei
Estadual nº 7.989, de 14 de junho de 2018, subordinando-se tecni-
camente a este através da Ouvidoria e Transparência Geral do Es-
tado (OGE).

CAPÍTULO II
DAS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS

Art. 2º - Esta Resolução obedece às prescrições contidas na legis-
lação a seguir, enquanto vigentes estiverem, que deverão ser aplica-
das precipuamente:

I - Normas Federais:

1 - Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em ob-
servância aos: inciso XXXIII, do art. 5º; art. 37, § 3º; e, o § 2º, do art.
216;
2 - Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, que dispõe sobre
prova documental nos casos que indica, e dá outras providências;
3 - Lei Federal nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, que dispõe sobre
a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados, e dá outras pro-
vidências (Lei de Arquivos);
4 - Lei Federal nº 9.507, de 12 de novembro de 1997, que regula o
direito de acesso a informações e disciplina o rito processual do ha-
beas data;
5 - Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera, atua-
liza e consolida a legislação sobre direitos autorais, e dá outras pro-
vidências (Lei de Direitos Autorais);
6 - Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que esta-
belece normas gerais e critérios básicos para a promoção da aces-
sibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade
reduzida;
7 - Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o
acesso a informações previsto na Constituição Federal;
8 - Lei Federal nº 12.632, de 14 de maio de 2012, que institui o "Dia
Nacional do Ouvidor";
9 - Lei Federal nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa
com Deficiência);
10 - Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe so-
bre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos ser-
viços públicos da Administração Pública;
11 - Lei Federal nº 13.608, de 10 de janeiro de 2018, que dispõe
sobre o serviço telefônico de recebimento de denúncias e sobre re-
compensa por informações que auxiliem nas investigações policiais; e
altera o art. 4º da Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, para
prover recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para esses
fins;
12 - Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, que dispõe
sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD);
13 - Lei Federal nº 14.129, de 29 demarço de 2021, que dispõe sobre
princípios, regras e instrumentos para o Governo Digital e para o au-
mento da eficiência pública e altera a Lei nº 7.116, de 29 de agosto
de 1983, a Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011 (LAI), a Lei nº
12.682, de 09 de julho de 2012, e a Lei nº 13.460, de 26 de junho de
2017;
14 - Lei Complementar Federal nº 105, de 10 de janeiro de 2001, que
dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, e dá
outras providências;
15 - Decreto Federal nº 7.724, de 16 de maio de 2012, que regu-
lamenta a Lei Federal nº 12.527/2011, que dispõe sobre o acesso a
informações, previsto na Constituição;
16 - Decreto Federal nº 7.845, de 14 de novembro de 2012, que re-
gulamenta procedimentos para credenciamento de segurança e trata-
mento de informação classificada em qualquer grau de sigilo, e dispõe
sobre o Núcleo de Segurança e Credenciamento;
17 - Decreto Federal nº 9.094, de 17 de julho de 2017, que regu-
lamenta dispositivos da lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, dispõe
sobre a simplificação do atendimento prestado aos usuários dos ser-
viços públicos, institui o cadastro de pessoas físicas - CPF como ins-
trumento suficiente e substitutivo para a apresentação de dados do
cidadão no exercício de obrigações e direitos e na obtenção de be-
nefícios, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma e da auten-
ticação em documentos produzidos no país e institui a Carta de Ser-
viços ao Usuário;
18 - Decreto Federal nº 9.492, de 05 de setembro de 2018, que re-
gulamenta a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre participa-
ção, proteção e defesa dos direitos do usuário da administração pú-
blica federal, institui o sistema de ouvidoria da União;
19 - Decreto Federal nº 10.153, de 03 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denun-
ciantes de ilícitos e de irregularidades praticados contra a Administra-
ção Pública Federal Direta e Indireta;
20 - Decreto Federal nº 10.228, de 05 de fevereiro de 2020, que al-
tera o Decreto Federal nº 9.492/2018, para dispor sobre o Sistema de
Ouvidoria do Poder Executivo Federal e instituir os Conselhos de
Usuários;

II - Normas Estaduais:

1 - Lei Estadual nº 6.052, de 23 de setembro de 2011, que dispõe
sobre simplificação do atendimento, ratifica dispensa de reconheci-
mento de firma e autenticação em documento;
2 - Lei Estadual nº 7.989, de 14 de junho de 2018, que dispõe sobre
o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro, cria a Controladoria-Geral do ERJ;
3 - Decreto Estadual nº 38.433, de 25 de outubro de 2005, que dis-
põe sobre a criação da Ouvidoria-Geral da SEDEC;
4 - Decreto Estadual nº 42.002, de 21 de agosto de 2009, que dispõe
sobre avaliação e destinação de documentos produzidos e recebidos
pela Administração Pública;
5 - Decreto Estadual nº 44.012, de 02 de janeiro de 2013, que aprova
o Manual de Gestão de Documentos e institui a padronização do pro-
cedimento para atendimento à Lei de Acesso a Informação, e dá ou-
tras providências;
6 - Decreto Estadual nº 46.475, de 25 de outubro de 2018, que dis-
põe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII, do caput
do artigo 5º, no inciso II, do § 3º do artigo 37, e no § 2º, do artigo
216;
7 - Decreto Estadual nº 46.622, de 03 de abril de 2019, que regu-
lamenta a Lei Federal nº 13.460/2017, que dispõe sobre participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário, institui a rede de ouvidorias
e transparência;
8 - Decreto Estadual nº 46.836, de 22 de novembro de 2019, que
dispõe sobre a Carta de Serviços ao Cidadão, e dá outras providên-
cias;
9 - Decreto Estadual nº 46.873, de 13 de dezembro de 2019, que
dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Es-
tadual;
10 - Decreto Estadual nº 47.975, de 04 de março de 2022, que ins-
titui o regulamento do procedimento de acesso à informação relacio-
nado ao Programa Estadual de Transparência em ações de Seguran-
ça Pública, Defesa Civil, Licenciamento e Fiscalização, e dá outras
providências;

11 - Instrução Normativa CGE/OGE nº 01, de 25 de junho de 2020,
que institui e orienta a aplicação do ranking de Transparência Ativa da
Ouvidoria e Transparência Geral do Estado;
12 - Resolução SESDEC nº 999, de 29 de janeiro de 2010, que es-
tabelece os prazos de resposta das manifestações registradas na Ou-
vidoria-Geral;
13 - Resolução SEDEC nº 126, de 06 de novembro de 2018, que
aprova o Regimento Interno da Ouvidoria-Geral da SEDEC;
14 - Resolução CGE nº 13, de 02 de maio de 2019, que estabelece
orientações para a atuação das unidades da Rede de Ouvidorias e
Transparência do Poder Executivo Estadual, para o exercício das
competências definidas pelos Capítulos III e IV da Lei nº
13.460/2017;
15 - Resolução CGE nº 37, de 07 de agosto de 2019, que estabelece
orientações para a atuação das Unidades da Rede de Ouvidorias e
Transparência do Poder Executivo Estadual, para o exercício das
competências definidas pelo Capítulo III da Lei nº 13.460/2017;
16 - Resolução CGE nº 114, de 06 de dezembro de 2021, que es-
tabelece procedimentos para o monitoramento das atribuições de Ou-
vidoria e Transparência relacionadas aos órgãos e entidades da Rede
de Ouvidorias e Transparência do Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro, e dá outras providências;
17 - Portaria CBMERJ nº 360, de 19 de novembro de 2004, que cria
e ativa, sem aumento de despesa, a Ouvidoria-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO III
DOS TERMOS UTILIZADOS

Art. 3º - Os termos utilizados na presente Resolução têm por defi-
nição:

I - Agente público: quem exerce cargo, emprego ou função pública,
de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente, ou sem remu-
neração;
II - Atendimento: serviço prestado que busca satisfazer as demandas
de informação, produtos ou serviços, apresentadas de retorno ao ci-
dadão;
III - CBMERJ: Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro;
IV - Cidadão: indivíduo que, como membro de uma sociedade, usufrui
de direitos civis e políticos, garantidos pelo Estado, e desempenha os
deveres que, nesta condição, lhe são atribuídos;
V - Comunicação de Irregularidade: informação de origem anônima,
sem identificação do manifestante, desde que existam elementos mí-
nimos que permitam a apuração dos fatos, com direito de reserva de
identidade;
VI - Denúncia: manifestação em que se comunica a ocorrência de um
ato ilícito, praticado contra a Administração Pública ou como uma vio-
lação a direitos humanos, que possa indicar uma possível irregulari-
dade praticada por agentes públicos;
VII - Denúncia anônima: denúncia direcionada a qualquer órgão ou
entidade da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, sem
identificação do denunciante;
VIII - Denunciante: pessoa física ou jurídica que apresente denúncia
ou comunicação de irregularidade ou ilegalidade aos órgãos de con-
trole interno da SEDEC ou CBMERJ;
IX - “e-SIC.RJ”: Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Ci-
dadão, disponível em http://www.esicrj.rj.gov.br;
X - Elogio: manifestação elogiosa por um bom serviço ou atendimento
público prestado, que demonstra satisfação ou agradecimento do ma-
nifestante ou de terceiros;
XI - “Fala.BR”: Plataforma Integrada da Rede de Ouvidorias e Trans-
parência do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, disponível
em https://falabr.cgu.gov.br;
XII - Informação: solicitação de informação pública por se tratar de
interesse, ou de instrução ou ensinamento;
XIII - LAI: Sigla referente à Lei de Acesso à Informação, atualmente
preconizada pela Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2 0 11 ;
XIV - LGPD: Lei Geral de Proteção de Dados, atualmente prevista na
Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. A exemplo da
LGPD, há ainda legislações similares e de mesmo tema em outros
países, como a GDPR (“General Data Protection Regulation” - União
Européia), CCPA (“California Consumer Privacy Act” - Califórnia), PO-
PIA (“Protection Of Personal Information Act” - África do Sul);
XV - Linguagem cidadã: linguagem adequada para o atendimento ao
cidadão, aproximando-o à Ouvidoria, devendo ser clara, acessível, de
fácil compreensão, evitando-se jargões e termos técnicos, para o
atendimento melhor adaptado às necessidades do cidadão;
XVI - Linguagem inclusiva: linguagem que não utiliza expressões pre-
conceituosas ou ofensivas a determinados grupos minoritários, ou a
indivíduos pertencentes a tais grupos;
XVII - Macrofunções: funções de controle interno estruturadas em ní-
vel superior, que visam dar suporte ao processo de gestão, fomen-
tando o controle social e a participação popular, por intermédio de: (i)
recebimento, registro e tratamento de manifestações do cidadão (re-
clamações, denúncias, solicitações, sugestões, elogios, etc.) sobre os
serviços prestados à sociedade e a adequada aplicação de recursos
públicos (Ouvidoria); e, (ii) definição de mecanismos que contribuam
para a acessibilidade, clareza e integridade das informações disponi-
bilizadas à sociedade (Transparência);
XVIII- Manifestações: reclamações, denúncias, solicitações, sugestões,
elogios e demais pronunciamentos de usuários que tenham como ob-
jeto a prestação de serviços públicos e a conduta de agentes públicos
na prestação e fiscalização de tais serviços;
XIX - OG: Ouvidoria-Geral da SEDEC e do CBMERJ;
XX - OGE: Ouvidoria e Transparência Geral do Estado, que se re-
presenta como o órgão central da Rede de Ouvidorias e Transparên-
cia do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, conforme es-
tabelecido pela Lei Estadual nº 7.989/2018;
XXI - QCG: Quartel do Comando-Geral do CBMERJ, sito à Praça da
República, nº 45, Centro, Rio de Janeiro;
XXII - Reclamação: manifestação que visa demonstrar a insatisfação
ou descontentamento, ou com um serviço público ou com um aten-
dimento público mal prestado, seja por ineficiência do serviço prestado
ou pela omissão de sua prestação;
XXIII - Requerente: usuário que apresenta manifestações, perante a
Administração Pública;
XXIV - SEDEC: Secretaria de Estado de Defesa Civil;
XXV - SEI: Sistema Eletrônico de Informações, que se representa co-
mo sendo a plataforma informacional vigente, de processos adminis-
trativos digitais em nosso Estado;
XXVI - Serviço público: atividade administrativa ou de prestação direta
ou indireta de bens ou serviços à população, exercida por órgão ou
entidade da administração pública;
XXVII - Solicitação: manifestação referente a um pedido pela realiza-
ção ou prestação de um serviço ou atendimento público, podendo es-
tar relacionada ao fornecimento de algo tangível (material), ou à prá-
tica de uma ação por parte do Estado;
XXVIII - Sugestão: manifestação pela qual se apresenta uma ideia ou
proposta de melhoria de serviço ou atendimento público, que visa o
crescimento da instituição;
XXIX - Transparência Ativa: disponibilização proativa de informações,
ou seja, o órgão da SEDEC ou Unidade do CBMERJ já faz se an-
tecipar ou divulgar as informações sobre um assunto, dada sua re-
levância e/ou interesse público, em um documento ou em um site, por
exemplo;
XXX - Transparência Passiva: apresentação de respostas motivadas
por requisições de informações pela sociedade, que sejam de interes-
se geral ou coletivo, desde que não resguardadas por sigilo;
XXXI - Tratamento: refere-se à forma, cordial ou não, como o usuário
é recebido e atendido na Ouvidoria-Geral;
XXXII - UOS: Unidade de Ouvidoria Setorial, cuja definição se esten-
de à Ouvidoria-Geral da SEDEC, conforme preconizada na Lei Esta-
dual nº 7.989, de 14 de junho de 2018, ficando a OG então direta-
mente subordinada a SEDEC, e tecnicamente subordinada à Ouvido-
ria e Transparência Geral do Estado (OGE);
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XXXIII - Usuário: pessoa física ou jurídica que se beneficia ou utiliza,
efetiva ou potencialmente, de serviço público.

TÍTULO II
DOS PRINCÍPIOS

CAPÍTULO I
DA FINALIDADE E INCUMBÊNCIA

Art. 4º - A finalidade da Ouvidoria-Geral da SEDEC é possibilitar ao
cidadão relacionar-se, diretamente com os órgãos da SEDEC e do
CBMERJ, para:

I - solicitar informações específicas provenientes destes órgãos, atra-
vés de pedidos de acesso à informação, no que concerne à macro-
função Transparência;
II - apresentar sugestões, elogios, reclamações e denúncias relativas
à prestação dos serviços públicos e/ou ao desempenho institucional,
bem como, requerer informações sobre as atividades ou ações da
SEDEC e do CBMERJ, através de manifestações, no que concerne à
macrofunção Ouvidoria;

Art. 5º - A Ouvidoria-Geral tem a incumbência de:

I - promover a cultura da transparência na administração pública;
II - servir de instrumento de aprimoramento da gestão pública da SE-
DEC e do CBMERJ;
III - atuar no processo de interlocução entre o cidadão e a Adminis-
tração Pública, de modo que as manifestações decorrentes do exer-
cício da cidadania provoquem a melhoria e aperfeiçoamento dos ser-
viços públicos prestados pela SEDEC e pelo CBMERJ;
IV - promover uma gestão flexível, comprometida com a satisfação
das necessidades do cidadão, estimulando assim a prestação de ser-
viços públicos de qualidade, capazes de garantir direitos;
V - estimular a participação e a conscientização da população sobre o
direito de receber um serviço público de qualidade;
VI - receber sugestões de aprimoramento, críticas, reclamações, de-
núncias, elogios e pedidos de informações sobre as atividades da SE-
DEC, bem como, sobre a conduta de seus integrantes;
VII - propor a adoção de medidas para a defesa dos direitos do usuá-
rio, em observância às legislações vigentes;
VIII - receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as
manifestações, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das
manifestações dos usuários;
IX - promover a adoção de mediação e conciliação entre o cidadão e
a SEDEC e/ou CBMERJ;
X - realizar a mediação administrativa, com os órgãos internos para a
correta e ágil instrução das manifestações e requisições apresenta-
das;
XI - requisitar, diretamente aos órgãos competentes existentes na es-
trutura da SEDEC e do CBMERJ, informações e esclarecimentos
acerca das comunicações mencionadas no inciso anterior;
XII - zelar pelo cumprimento e atualização constante da “Carta de
Serviços”, de que trata o art. 7º, da Lei Federal nº 13.460/2017 e o
art. 13, da Lei Estadual nº 6.052/2011; e dos dados e informações
relativas à Lei de Acesso a Informação (LAI) vigente;
XIII - proceder de modo que o solicitante seja informado a respeito
das averiguações e providências adotadas pelos órgãos da SEDEC,
excepcionados os casos em que a lei assegurar o dever do sigilo;
XIV - manter o Secretário de Estado de Defesa Civil informado das
ocorrências e sugestões para o permanente aperfeiçoamento de todos
os processos, no âmbito da SEDEC e do CBMERJ;
XV - assessorar o Secretário de Estado de Defesa Civil e Coman-
dante-Geral do CBMERJ nos assuntos relacionados com as atividades
de Ouvidoria e Transparência.

CAPÍTULO II
DOS OBJETIVOS

Art. 6º - Com vistas à realização de seus objetivos, a Ouvidoria-Geral
da SEDEC e CBMERJ deverá sob a temática de:

I - Ouvidoria (manifestações): receber, analisar e responder, por inter-
médio dos sistemas pré-existentes, as manifestações encaminhadas
por usuários de serviços públicos; e
II - Transparência (informação do órgão): elaborar, anualmente, Rela-
tório de Gestão, que deverá consolidar as informações mencionadas
no inciso anterior, e, com base nelas, apontar falhas e sugerir me-
lhorias na prestação de serviços públicos.

CAPÍTULO III
DA MISSÃO E DAS FUNÇÕES

Art. 7º - A missão da Ouvidoria-Geral da SEDEC e CBMERJ consiste
em:

I - assegurar ao público interno e externo da estrutura da SEDEC e
do CBMERJ, a oportunidade do exercício pleno de sua cidadania;
II - garantir a participação de seu público à gestão da SEDEC e do
CBMERJ, através dos canais de atendimento disponíveis;
III - possibilitar a apresentação das solicitações, sugestões, elogios,
reclamações e denúncias, por parte de seu público interno e externo;
IV - incentivar a participação popular e o controle social das ativida-
des ou serviços realizados pela SEDEC e/ou CBMERJ;
V - contribuir com os resultados obtidos para o aperfeiçoamento dos
processos operacionais e estratégicos dos órgãos da SEDEC e das
Unidades do CBMERJ, revertendo-os em benefícios à sociedade flu-
minense, com a melhoria da qualidade dos serviços por eles presta-
dos.

Parágrafo Único - A missão da Ouvidoria-Geral da SEDEC e CB-
MERJ, em uma síntese maior aos incisos acima, é promover a rea-
lização da democracia e a efetividade dos direitos humanos, por meio
da mediação de conflitos e do reconhecimento do outro como sujeito
de direitos.

Art. 8º - As macrofunções da Ouvidoria-Geral da SEDEC e CBMERJ,
vide Anexo II, fazem-se representar precisamente em:

I - Função de Ouvidoria, quando envolver manifestações inerentes às
manifestações da espécie: comunicação, denúncia, solicitação, suges-
tão, reclamação, e/ou elogio;
II - Função de Transparência, quando envolver requisições de infor-
mação específica de algum órgão da estrutura da SEDEC ou CB-
MERJ. Podendo ser:

a) Transparência Ativa: divulgação de dados por iniciativa do próprio
setor público, ou seja, quando são tornadas públicas informações pú-
blicas, independente de requerimento ou requisição, utilizando princi-
palmente a Internet. Tal divulgação proativa, além de facilitar o acesso
das pessoas e de reduzir o custo com a prestação de informações,
evita o acúmulo de pedidos de acesso sobre temas semelhantes.
b) Transparência Passiva: disponibilização, quando requerida, de in-
formações públicas em atendimento a demandas específicas, de uma
pessoa física ou jurídica.

§ 1º - Entende-se por função de Ouvidoria:

1 - atividade regulada pela legislação vigente, referente à participação,
proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da
Administração Pública, por manifestações daqueles, bem como, a sua
regulamentação prevista em Decreto que esteja em vigor;
2 - resume-se quanto às manifestações referentes à comunicação, de-
núncia, solicitação, sugestão, reclamação, ou elogio;
3 - utiliza-se o sistema próprio de controle de manifestações desta
Ouvidoria-Geral, como também atualmente a plataforma “Fala.BR”, no
link https://falabr.cgu.gov.br/;
4 - Legislação atual: Lei Federal nº 13.460, de 26 de junho de 2017,

regulamentada, no Estado, pelo Decreto Estadual nº 46.622, de 03 de
abril de 2019.

§ 2º - Entende-se por função de Transparência:

1 - atividade regulada pela legislação vigente, referente à Lei de
Acesso à Informação (LAI), bem como, a sua regulamentação prevista
em Decreto que esteja em vigor;
2 - resume-se unicamente quanto à prestação de informações, espe-
cíficas e concernentes aos órgãos da SEDEC ou Unidades do CB-
MERJ, quando requeridas pela sociedade e/ou um demandante espe-
cífico;
3 - utiliza-se o sistema próprio de controle de manifestações desta
Ouvidoria-Geral, como também o sistema informacional para requisi-
ção de informação pelo cidadão, atualmente a plataforma “e-SIC.RJ”,
no link http://www.esicrj.rj.gov.br/;
4 - Legislação atual: Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de
2011, regulamentada, no Estado, pelo Decreto Estadual nº 46.475, de
25 de outubro de 2018.

Art. 9º - As funções específicas da Ouvidoria-Geral consistem em:

I - ouvir e compreender as diferentes formas de manifestação de seu
público interno e externo;
II - reconhecer os cidadãos, sem quaisquer distinções de raça, cor,
sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, como su-
jeitos de direitos;
III - dar tratamento adequado às demandas apresentadas pelos cida-
dãos;
IV - demonstrar os resultados produzidos, avaliando a efetividade das
respostas oferecidas, gerando dados e elaborando informações capa-
zes de subsidiar a gestão pública;
V - dar tratamento adequado aos pedidos de acesso à informação,
garantindo o atendimento ao princípio da “Transparência Passiva”,
quando da apresentação de informações à sociedade, que sejam de
interesse geral ou coletivo, desde que não resguardadas por sigilo.

CAPÍTULO IV
DO SEU FUNCIONAMENTO E INSTALAÇÕES FÍSICAS

Art. 10 - A Ouvidoria-Geral (OG) funcionará em suas instalações pró-
prias no âmbito do QCG, sito à Praça da República, nº 45, Centro,
Rio de Janeiro - RJ, e em todos os dias úteis, da seguinte forma:

I - de segunda-feira a quinta-feira, no horário das 08h às 17h;
II - sexta-feira, no horário das 08h às 12h.

CAPÍTULO V
DA IDENTIDADE VISUAL E DO DISTINTIVO DA OG

Art. 11 - A Ouvidoria-Geral (OG) tem sua identidade visual e seu dis-
tintivo definidos e apresentados no Anexo III desta Resolução.

TÍTULO III
DA SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E SUAS COMPETÊNCIAS

Art. 12 - Para o desempenho das competências que lhe são atribuí-
das, a OG disporá da seguinte estrutura organizacional, no âmbito da
SEDEC e do CBMERJ, conforme apresentada no Anexo IV à presen-
te Resolução, a saber:

I - Ouvidor-Geral;
II - Conselho de Assessoramento;
III - Subouvidor-Geral;
IV - Órgãos Técnicos e Administrativos:
I V. 1 - Seção de Recepção de Manifestações;
I V. 1 . 1 - Setor do Sistema de Ouvidorias Integradas (“Fala.BR”);
I V. 1 . 2 - Setor do Sistema de Informação ao Cidadão (“e-SIC.RJ”);
I V. 1 . 3 - Setor do Sistema “Ouvidoria-Geral” da SEDEC;
I V. 2 - Seção Administrativa;
I V. 2 . 1 - Setor de Manutenção e Transporte;
I V. 3 - Seção de Tecnologia da Informação.

CAPÍTULO II
DO OUVIDOR-GERAL

Art. 13 - O Ouvidor-Geral será um oficial superior do CBMERJ, do
Quadro de Oficiais Combatentes, de último posto, com mais de 20
(vinte) anos de efetivo serviço, a ser nomeado pelo Secretário de Es-
tado de Defesa Civil e Comandante-Geral do CBMERJ.

Parágrafo Único - Fica instituído, anualmente, o dia 16 de março co-
mo sendo o "Dia Nacional do Ouvidor", conforme preconiza a Lei Fe-
deral nº 12.632/2012.

Art. 14 - O Ouvidor-Geral deverá ter como perfil:

I - ser uma pessoa aberta ao diálogo, disposto a escutar opiniões di-
ferentes das suas e preparado para se colocar na posição do outro;
II - conhecer com profundidade os procedimentos, fluxos, e as áreas
finalísticas no âmbito da SEDEC e do CBMERJ, em sua totalidade;
III - ser uma pessoa que valorize os direitos do cidadão, a importân-
cia da Lei de Acesso à Informação para a instrumentalização do con-
trole social;
IV - ser o elemento que realiza a mediação entre o cidadão e a ad-
ministração pública;
V - possuir qualidades próprias pessoais, como o equilíbrio, flexibili-
dade, racionalidade, proatividade, idoneidade, empatia, saber teórico e
consciência ética.

Art. 15 - Ao Ouvidor-Geral compete:

I - definir objetivos, metas, políticas e estratégias que orientarão os
trabalhos da Ouvidoria-Geral, no planejamento e/ou na elaboração de
estudos, alinhados às premissas emanadas pelo Secretário de Estado
da Defesa Civil;
II - supervisionar e coordenar as atividades da estrutura da Ouvidoria-
Geral;
III - convocar e presidir o Conselho de Assessoramento, para delibe-
ração nas respectivas esferas;
IV - emanar e fazer cumprir as ordens administrativas de interesse da
SEDEC, no âmbito da Ouvidoria-Geral, necessárias à realização de
seus objetivos;
V - viabilizar junto aos setores competentes da SEDEC os necessá-
rios meios administrativos, técnicos, estruturais, tanto de pessoal
quanto material, dentre outros, com vistas à consecução dos objetivos
almejados pela Ouvidoria-Geral, em prol da SEDEC e do CBMERJ;
VI - zelar pelo cumprimento das atividades regulamentares estabele-
cidas, no âmbito de sua estrutura;
VII - possuir autonomia para encaminhar as manifestações e pedidos
de acesso à informação recebidos aos órgãos técnicos competentes,
para o devido e bom atendimento nas respostas aos cidadãos;
VIII - trabalhar com planejamento de metas de médio e longo prazo,
definindo as prioridades de trabalho;
IX - conhecer toda a estrutura da SEDEC e do CBMERJ, e os demais
órgãos internos, que têm condições de providenciar uma resposta ao
cidadão;
X - acompanhar as mudanças na legislação de sua área, e o dire-
cionamento das políticas públicas da SEDEC e do CBMERJ;
XI - manter diálogo constante com os diversos órgãos da SEDEC e
Unidades do CBMERJ, bem como, com outros órgãos públicos de
Ouvidorias.

CAPÍTULO III
DO SUBOUVIDOR-GERAL

Art. 16 - O Subouvidor-Geral será um oficial superior do CBMERJ, de
qualquer Quadro, designado para tal função em Boletim Ostensivo,
para apoiar a gestão e planejamento manifestados pelo Ouvidor-Geral,
bem como, atentar-se às atividades diárias administrativas da OG.

Art. 17 - Ao Subouvidor-Geral compete:

I - atuar nas atribuições do Ouvidor-Geral, sempre que se fizer ne-
cessário, quando dos impedimentos ou afastamentos eventuais daque-
le;
II - providenciar os meios necessários ao funcionamento da Ouvidoria-
Geral, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Ouvidor-Geral;
III - orientar os Órgãos Técnicos e Administrativos da Ouvidoria-Geral,
na elaboração do planejamento de suas atividades;
IV - fiscalizar a execução dos trabalhos administrativos por todos os
setores da Ouvidoria-Geral;
V - propor ao Ouvidor-Geral a distribuição de pessoal, controlar a fre-
quência do efetivo ao expediente e adotar as medidas cabíveis para
solucionar as alterações verificadas na rotina interna, ocorridas em ca-
ráter excepcional;
VI - elaborar e proceder às requisições aos órgãos da SEDEC e Uni-
dades do CBMERJ, quando estes descumprirem os prazos de respos-
ta previstos na legislação em vigor;
VII - elaborar e responder a relatórios provenientes de órgãos exter-
nos fiscalizadores, da Assessoria de Controle Interno (ACI-SEDEC) e
da Controladoria-Geral do Estado (CGE-RJ).

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO DE ASSESSORAMENTO

Art. 18 - O Conselho de Assessoramento será composto por todos os
oficiais superiores lotados na Ouvidoria-Geral, designados para tal fun-
ção em Boletim Ostensivo.

Art. 19 - Ao Conselho de Assessoramento compete:

I - assessorar o Ouvidor-Geral na tomada de decisões e análises de
pleitos interpostos por autoridades internas ou externas;
II - avaliar com regularidade as rotinas administrativas da OG/SEDEC,
de maneira a propor medidas para o melhor desenvolvimento de tra-
balho e serviços;
III - elaborar e aplicar manuais de procedimentos padronizados;
IV - acompanhar a evolução doutrinária dos assuntos da esfera de
sua competência;
V - elaborar planos, programas, projetos e atividades, objetivando o
pleno aperfeiçoamento dos processos de gestão da OG/SEDEC;
VI - assistir ao Ouvidor-Geral na elaboração de minutas e atos ofi-
ciais.

§ 1º - O Conselho de Assessoramento será composto pelo Subou-
vidor-Geral e pelos Chefes das Seções existentes na OG-SEDEC, sob
a Presidência do Ouvidor-Geral.

§ 2º - O Conselho reunir-se-á sempre que convocado por seu Pre-
sidente, com o fim de assessorar, analisar e emitir pareceres sobre os
assuntos inerentes à Ouvidoria-Geral da SEDEC.

CAPÍTULO V
DOS ORGÃOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS

Art. 20 - A Ouvidoria-Geral será composta por órgãos de apoio téc-
nico e administrativo, os quais serão chefiados por um oficial do CB-
MERJ, designados em Boletim Ostensivo.

Seção I
Da Seção de Recepção de Manifestações

Art. 21 - À Seção de Recepção de Manifestações compete:

I - receber, analisar e responder, por intermédio dos sistemas pré-
existentes, as manifestações encaminhadas por usuários de serviços
públicos;
II - acolher todas as demandas que chegarem à Ouvidoria, por todos
os meios disponíveis (presencial, telefônico, sistemas, e-mail, what-
sapp) e sempre que possível, garantir o fornecimento de imediato em
caso de informações, conforme preceitua Decreto Estadual nº
46.475/2018;
III - proceder à filtragem dos assuntos levados à Ouvidoria-Geral, com
o intuito de aperfeiçoar suas ações e orientar o manifestante quanto
ao melhor procedimento a ser adotado quando o assunto for, ou não,
referente a SEDEC ou ao CBMERJ;
IV - zelar pelo bom atendimento do cidadão, primando pelo respeito e
seriedade, quaisquer que seja o meio de atendimento digital, telefô-
nico ou presencial;
V - garantir a acessibilidade à informação a pessoas com deficiência,
no que couber, assim preconizada pela Lei Federal nº 10.098/2000, e
a proteção dos dados pessoais de cada manifestante, prevista na
LGPD vigente;
VI - informar ao manifestante os prazos de respostas previstos em
legislação, bem como, a forma de recebimento da resposta à deman-
da por ele iniciada;
VII - em caso de atendimento presencial, receber as informações e
sintetizá-las em formatação própria, extraindo uma cópia para o ma-
nifestante com o devido protocolo;
VIII - classificar a manifestação quanto à natureza da mesma;
IX - registrar em banco de dados próprio todas as solicitações aco-
lhidas com data de entrada, natureza da manifestação, prazos perti-
nentes;
X - difundir aos setores correspondentes, com o indicativo do órgão
técnico, a serem encaminhadas as solicitações;
XI - elaborar e coordenar informações, pautadas em pesquisa de sa-
tisfação junto aos manifestantes, seja de forma presencial e/ou digital,
para avaliar o grau de satisfação com os serviços prestados pela Ou-
vidoria-Geral; bem como, compilar estas informações para publicação
ostensiva;
XII - elaborar, coordenar e arquivar os resultados estatísticos, trimes-
tralmente, bem como encaminhá-los para a seção administrativa para
publicação no Boletim Ostensivo e no site da Defesa Civil.

Subseção I
Do Setor do Sistema de Ouvidorias Integradas (“Fala.BR”)

Art. 22 - Ao Setor do Sistema de Ouvidorias Integradas (“Fala.BR”)
compete:

I- receber, analisar, acompanhar e responder as manifestações, pro-
venientes da plataforma “Fala.BR”, no link https://falabr.cgu.gov.br/,
abaixo elencadas:

a) Denúncia;
b) Denúncia Anônima (ou Comunicação de Irregularidade);
c) Reclamação;
d) Sugestão;
e) Solicitação; e
f) Elogio.

II - encaminhar toda manifestação aos órgãos técnicos competentes,
capazes de elaboração de resposta; através de processo administra-
tivo digital, no Sistema “SEI”;
III - providenciar junto aos órgãos técnicos que tomem conhecimento
dos fatos na esfera de suas competências, e solicitar a adoção de
procedimentos para solucioná-los, de acordo com prazo previsto na
legislação vigente;
IV - retornar a resposta ao usuário no prazo de resposta de 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, conforme Lei Federal nº
13.470/2017, e Resolução CGE nº 13/2019;
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V - receber e transmitir ao solicitante, seja por meio físico ou eletrô-
nico, a resposta enviada pelo órgão técnico;
VI - acompanhar prazos das solicitações;
VII - elaborar e alimentar planilha de controle das manifestações re-
cebidas relativas ao Sistema Operacional “Fala.BR” de maneira a
manter atualizados os dados estatísticos;
VIII - informar e reiterar pedidos encaminhados para o setor técnico
com prazo de resposta vencido ou quando a resposta não for satis-
fatória;
IX - garantir o sigilo dos dados do manifestante, conforme prevê a Lei
Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018 - LGPD);
X - elaborar, coordenar e arquivar os resultados estatísticos, trimes-
tralmente, bem como encaminhá-los para a seção administrativa para
publicação no Boletim Ostensivo e no site da Defesa Civil.

Subseção II
Do Setor do Sistema de Informação ao Cidadão (“e-SIC.RJ”)

Art. 23 - Ao Setor do Sistema de Informação ao Cidadão (“e-SIC.RJ”)
compete:

I - garantir que toda pessoa natural ou jurídica possa formular pedido
de acesso à informação presencialmente ou por meio eletrônico, sem
exigência de motivos quando se tratar de informação pública, confor-
me preceitua a Lei de Acesso à Informação (LAI) vigente;
II - elaborar formulário padrão, de acordo com Decreto Estadual nº
46.475/2018, para pedidos de acesso à informação em casos presen-
ciais e disponibilizá-los de forma aparente na Ouvidoria-Geral da SE-
DEC e CBMERJ;
III - informar ao solicitante sobre o prazo de 20 (vinte) dias, podendo
ser prorrogável por mais 10 (dez) dias, para obtenção da informação
solicitada de acordo com a Lei Federal nº 12.527/2017;
IV - enviar a solicitação ao órgão técnico competente, através de pro-
cesso administrativo digital, no Sistema “SEI”, informando o prazo de
resposta previsto;
V - receber e transmitir ao solicitante, seja por meio eletrônico ou fí-
sico, a resposta enviada pelo órgão técnico;
VI - acompanhar, responder e coordenar todas as solicitações, prazos
e recursos no sistema “e-SIC.RJ”;
VII - acompanhar prazos das respostas às solicitações bem como
seus prazos, inclusive de recursos;
VIII - informar a autoridade hierarquicamente superior quanto à neces-
sidade de resposta de recurso e seu respectivo prazo;
IX - elaborar e alimentar planilha com todas as solicitações de infor-
mação realizadas na Ouvidoria-Geral sejam físicas ou eletrônicas,
com prazos e todas as identificações julgadas necessárias para pos-
terior publicação anual no site da Defesa Civil;
X - informar e reiterar pedidos encaminhados para o setor técnico
com prazo de resposta vencido ou quando a resposta não for satis-
fatória;
XI - garantir o sigilo dos dados do cidadão, conforme Lei Geral de
Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018);
XII - elaborar, coordenar e arquivar os resultados estatísticos, trimes-
tralmente, bem como encaminhá-los para a Seção Administrativa, para
publicação no Boletim Ostensivo e no site da Defesa Civil.

Subseção III
Do Setor do Sistema “Ouvidoria-Geral”

Art. 24 - Ao Setor do Sistema “Ouvidoria-Geral” compete:

I - encaminhar a manifestação ao órgão técnico competente, através
do próprio Sistema “Ouvidoria-Geral”, e se necessário for, também por
processo administrativo digital, no Sistema “SEI”;
II - providenciar junto aos órgãos de destino que tomem conhecimento
dos fatos na esfera de suas competências, e solicitar a adoção de
procedimentos para solucioná-los, em cumprimento ao solicitado e no
prazo legal;
III - solicitar respostas claras, objetivas e de linguagem acessível para
fácil compreensão do manifestante, visando o fiel e pleno atendimento
ao requerente;
IV - enviar a resposta ao manifestante dentro do prazo de 30 (trinta)
dias, conforme previsto na Lei Federal nº 13.460/2017, prorrogável de
forma justificada por igual período, por uma única vez;
V - informar e reiterar pedidos encaminhados para o setor técnico
com prazo de resposta vencido ou quando a resposta não for satis-
fatória;
VI - elaborar e suprir a planilha de Controle das Manifestações re-
cebidas relativas ao Sistema “Ouvidoria-Geral”, de maneira a manter
atualizados os dados estatísticos;
VII - garantir o sigilo dos dados do manifestante, conforme Lei Geral
de Proteção de Dados (Lei Federal nº 13.709/2018);
VIII - elaborar, coordenar e arquivar os resultados estatísticos, trimes-
tralmente, bem como encaminhá-los para a Seção Administrativa, para
publicação em Boletim Ostensivo e no site da Defesa Civil.

Seção II
Da Seção Administrativa

Art. 25 - À Seção Administrativa compete:

I - gerenciar os assuntos referentes à pessoal, comunicação social,
logística e bens patrimoniais;
II - executar os serviços de expedientes, correspondências, expedição,
protocolo e arquivo;
III - controlar toda a documentação acautelada, ressalvados os docu-
mentos próprios;
IV - providenciar publicação das estatísticas da OG, trimestralmente,
referentes aos sistemas informacionais, em Boletim da SEDEC e no
site da Defesa Civil.

§ 1º - O controle da entrada e saída de documentos deve obedecer
aos objetivos definidos até a conclusão do processo através do ar-
quivamento final.

§ 2º - A Seção Administrativa deve manter a rotina de expedientes,
zelando pelo correto gerenciamento de pessoal, de logística, de bens
patrimoniais, dirimindo, dúvidas que porventura venham causar emba-
raços ao andamento do serviço e às metas propostas pela Seção Ad-
ministrativa da OG.

Subseção Única
Do Setor de Manutenção e Transporte

Art. 26 - Ao Setor de Manutenção e Transporte compete:

I - zelar pela preservação das viaturas oficiais, constantes no patri-
mônio da Ouvidoria-Geral, bem como, das viaturas contratadas, se
houver;
II - adotar todas as ações e procedimentos para com a manutenção
de 1º escalão, visando o que tiver determinado em normas vigentes.

Seção III
Da Seção de Tecnologia da Informação

Art. 27 - À Seção de Tecnologia da Informação compete:

I - estabelecer um meio de comunicação informatizado com os órgãos
da estrutura da SEDEC e do CBMERJ, bem como, com os órgãos
externos, nos assuntos relativos à Ouvidoria-Geral;
II - proceder à implantação de programas e sistemas nos terminais da
Ouvidoria-Geral e à atualização técnica dos apuradores;
III - elaborar, anualmente, relatório de gestão, que deverá consolidar
as informações mencionadas no inciso I, e, com base nelas, apontar
falhas e sugerir melhorias na prestação de serviços públicos;
IV - atuar conjunta e reciprocamente, para com a Assessoria de In-
formática da SEDEC nos assuntos referentes à Tecnologia da Infor-
mação (TI);

V - acompanhar, atualizar e fiscalizar o pleno funcionamento do site
da Ouvidoria-Geral, dos sistemas externos necessários às atividades
da OG, e do aplicativo whatsapp;
VI - realizar e acompanhar a necessidade da transparência ativa, no
site da Defesa Civil, conforma preceitua o Decreto Estadual nº
46.475/2018, bem como, a publicação das estatísticas geradas pela
OG no referido site.

Art. 28 - Ao ser elaborado o Relatório de Gestão, a Seção de Tec-
nologia da Informação deverá indicar, ao menos:

I - o número de manifestações recebidas no ano anterior;
II - os motivos das manifestações;
III - a análise dos pontos recorrentes; e
IV - as providências adotadas pela Administração Pública nas solu-
ções apresentadas.

Parágrafo Único - O relatório de gestão será:

I - encaminhado à Chefia de Gabinete da SEDEC; e
II - disponibilizado integralmente pela OG na internet.

TÍTULO IV
DAS GENERALIDADES

CAPÍTULO I
DOS CANAIS DE CONTATO E DE ATENDIMENTO

Art. 29 - A Ouvidoria-Geral deverá possuir os seguintes canais de
atendimento ao público, a saber:

I - presencial: de segunda a quinta-feira, no horário das 08h às 17h;
e, sexta-feira, no horário das 08h às 12h, no QCG, sito à Praça da
República, nº 45, Centro, Rio de Janeiro - RJ;
II - telefone: através dos números (21) 2333-9982 ou 0800-2825070;
III - e-mail: através de ouvidoria@cbmerj.rj.gov.br e ouvidoria.cb-
merj@gmail.com;
IV - site (internet): no link http://defesacivil.rj.gov.br/ouvidoria-geral;
V - whatsapp: através do número (21) 98596-9522;
VI - correspondência física: através de carta física, a ser endereçada
à:
Ouvidoria-Geral da SEDEC.
Endereço: Praça da República, nº 45, Centro, Rio de Janeiro - RJ.
CEP: 20.211-350

Parágrafo Único - Todas as manifestações recebidas através dos ca-
nais descritos nos incisos acima deverão ser inseridas necessariamen-
te no sistema informacional da “Ouvidoria-Geral”.

CAPÍTULO II
DAS MANIFESTAÇÕES DOS USUÁRIOS (FUNÇÃO OUVIDORIA)

Art. 30 - Para a garantia de seus direitos, o usuário poderá apresen-
tar manifestações à Ouvidoria-Geral acerca da prestação de serviços
públicos oriundos da SEDEC e/ou do CBMERJ, e conterá a identi-
ficação do requerente.

§ 1º - A identificação do requerente não conterá exigências que in-
viabilizem sua manifestação.

§ 2º - São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos de-
terminantes da apresentação de manifestações perante a ouvidoria.

§ 3º - A manifestação poderá ser feita por meio eletrônico, ou cor-
respondência convencional, ou verbalmente, hipótese em que deverá
ser reduzida a termo.

§ 4º - No caso de manifestação por meio eletrônico, prevista no pa-
rágrafo anterior, respeitada a legislação específica de sigilo e proteção
de dados, poderá a Ouvidoria-Geral requerer meio de certificação da
identidade do usuário.

§ 5º - A Ouvidoria-Geral deverá colocar à disposição do usuário for-
mulários simplificados e de fácil compreensão para a apresentação do
requerimento previsto no caput, facultada ao usuário sua utilização.

§ 6º - A identificação do requerente é informação pessoal protegida
com restrição de acesso nos termos das Leis Federais nº 12.527/2011
(LAI) e nº 13.709/2018 (LGPD).

Art. 31 - Em nenhuma hipótese, será recusado o recebimento de ma-
nifestações formuladas.

Art. 32 - Os procedimentos administrativos relativos à análise das ma-
nifestações observarão os princípios da eficiência e da celeridade, vi-
sando a sua efetiva resolução.

Parágrafo Único - A efetiva resolução das manifestações dos usuá-
rios compreende:

I - recepção da manifestação no canal de atendimento disponibiliza-
do;
II - emissão de comprovante de recebimento da manifestação;
III - análise e obtenção de informações, quando necessário;
IV - decisão administrativa final; e
V - ciência ao usuário.

Art. 33 - A Ouvidoria-Geral assegurará ao manifestante a proteção de
sua identidade e demais atributos de identificação, nos termos do art.
31, da Lei Federal nº 12.527/2011, incluindo a proteção do nome, en-
dereço e demais dados, que serão documentados separadamente.

§ 1º - A inobservância ao disposto no caput sujeitará o agente público
às penalidades legais pelo seu uso indevido.

§ 2º -  Caso indispensável à apuração dos fatos, o nome do denun-
ciante será encaminhado ao órgão apuratório, que ficará responsável
a restringir acesso à identidade do manifestante a terceiros.

§ 3º - A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo
não se aplica caso se configure denunciação caluniosa, nos termos
do art. 339, do Decreto-Lei Federal nº 2.848/1940 (Código Penal), ou
flagrante má-fé, por parte do manifestante.

Seção I
Do elogio

Art. 34 - O elogio recebido pela Ouvidoria-Geral será encaminhado,
por intermédio de processo administrativo digital, no Sistema “SEI”, ao
agente público que prestou o atendimento, ou ao responsável pela
prestação do serviço público, ou ao Comando, Direção ou Chefia ime-
diata.

Parágrafo Único - A resposta conclusiva do elogio ao manifestante
conterá informação sobre o encaminhamento e a ciência aos elemen-
tos citados no caput.

Seção II
Da sugestão

Art. 35 - A sugestão recebida será encaminhada, por intermédio de
processo administrativo digital, no Sistema “SEI”, ao órgão técnico
responsável pela prestação do atendimento, ou do serviço público, o
qual manifestar-se-á acerca da possibilidade, ou não, de adoção da
medida sugerida.

Parágrafo Único - A resposta final ao cidadão conterá o pronuncia-
mento do órgão competente para análise da sugestão, sobre a pos-

sibilidade de implantação, encaminhamentos realizados, etapas e pra-
zos previstos para conclusão, ou ainda, sobre a impossibilidade de
atendimento.

Seção III
Da reclamação ou solicitação

Art. 36 - As reclamações e solicitações recebidas serão encaminha-
das, por intermédio de processo administrativo digital, no Sistema
“SEI”, ao órgão técnico responsável pela prestação do atendimento ou
do serviço público.

§ 1º - A Ouvidoria-Geral poderá emitir resposta parcial ao cidadão,
informando os encaminhamentos feitos aos órgãos responsáveis pelo
atendimento, e prestando as informações provisórias por esses emi-
tidas.

§ 2º - A resposta conclusiva ao cidadão conterá a solução de mérito
ou no posicionamento acerca da impossibilidade de seu prossegui-
mento.

Seção IV
Da denúncia

Art. 37 - O recebimento e o tratamento de denúncias são atividades
de interesse público, que ligam a Ouvidoria-Geral (OG), Corregedoria
Interna (CI) e Assessoria de Controle Interno (ACI).

§ 1º - Todas as denúncias formuladas, não importa a forma de sua
manifestação, serão objeto de inserção na plataforma “Fala.BR” - ca-
nal de recebimento e tratamento de manifestação do Estado do Rio
de Janeiro.

§ 2º - Compete à Ouvidoria-Geral identificar e coletar a maior quan-
tidade possível de elementos de materialidade para, primeiramente,
formar juízo quanto à aptidão da denúncia para o posterior envio aos
órgãos de apuração.

Art. 38 - A Ouvidoria-Geral é a área competente para fazer a análise
prévia das denúncias, identificando e coletando a maior quantidade
possível de elementos que permitam que a instituição dê início à apu-
ração de forma mais consistente, culminando, se for o caso, na res-
ponsabilização dos agentes envolvidos.

Parágrafo Único - Consideram-se elementos mínimos para dar an-
damento nos procedimentos apuratórios da denúncia:

I - a consistência da denúncia que será identificada quando o enca-
deamento das ideias, a exposição dos fatos e a estrutura do pensa-
mento nela contidos permitirem deduzir ou inferir uma narrativa plau-
sível e com elementos fáticos que viabilizem a atividade de apura-
ção;
II - a possibilidade fática que será verificada com base na lógica, de-
vendo o objeto da denúncia ser passível de ser alcançado no mundo
real;
III - o nexo causal que será verificado quando houver relação de cau-
salidade entre o bem e/ou serviço a ser tutelado e o fato relatado.

Art. 39 - A Ouvidoria-Geral deverá inserir na plataforma “Fala.BR” as
respostas conclusivas das denúncias que foram recebidas e encami-
nhadas pela OGE no prazo de 30 (trinta) dias contados do seu re-
cebimento, prorrogável, de forma expressamente motivada, uma única
vez, por igual período, com no mínimo:

I - o resultado da análise preliminar;
II - o órgão ou Unidade, para a qual a denúncia foi encaminhada, se
cabível;
III - os meios pelos quais a atuação do órgão ou Unidade de apu-
ração poderá ser acompanhada, se cabível.

§ 1º - O tratamento de denúncias pela Ouvidoria-Geral não se con-
funde com a apuração dos fatos relatados pelo denunciante, devendo
restringir-se ao recebimento, à análise prévia, à produção de resposta
conclusiva e, quando necessária, à solicitação de informações com-
plementares, junto ao denunciante.

§ 2º - A denúncia poderá ser encerrada, quando:

I  - versar sobre matéria fora da competência dos órgãos e entidades
do Poder Executivo Estadual, desde que expressamente motivada;
II - não contiver pelo menos um dos elementos indispensáveis à sua
apuração, conforme descrito no art. 38, parágrafo único.

Art. 40 - Apresentada a manifestação de denúncia anônima frente à
Ouvidoria-Geral, esta a receberá e a tratará, devendo encaminhá-la à
Corregedoria Interna, ou a ACI, a que for responsável pela apuração,
desde que haja elementos descritos no artigo 38, parágrafo único.

Art. 41  - A Ouvidoria-Geral deve garantir acesso restrito à identidade
do requerente, e às demais informações pessoais constantes das ma-
nifestações recebidas, nos termos da Lei Federal nº 12.527/2011.

§ 1º - Na hipótese de o(a) cidadão(ã) denunciado formular pedido de
acesso à informação para conhecer a identidade daquele que o de-
nunciou, a Ouvidoria-Geral deve responder que essa é uma informa-
ção sigilosa, a fim de proteger a integridade do denunciante.

§ 2º - A Ouvidoria-Geral, de ofício ou mediante solicitação de reserva
de identidade, deverá encaminhar a manifestação aos órgãos de apu-
ração sem o nome do demandante.

§ 3º - A restrição de acesso estabelecida no caput deste dispositivo
encontra fundamento no art. 31, da Lei Federal nº 12.527/2011, de-
vendo perdurar pelo prazo de 100 (cem) anos.

CAPÍTULO III
DO PEDIDO DE ACESSO À INFORMAÇÃO

Art. 42 - Qualquer pessoa, natural ou jurídica, poderá formular pedido
de acesso à informação, presencialmente ou por meio eletrônico, à
Ouvidoria-Geral.

§ 1º - O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibili-
zado em meio eletrônico e físico, no site da OG, ou na plataforma “e-
SIC.RJ”.

§ 2º - O prazo de resposta será contado a partir da data de apre-
sentação do pedido, quer presencial ou eletrônico.

§ 3º - É vedado ao agente público exigir do requerente a motivação
para o pedido de acesso à informação de interesse público.

Art. 43 - O pedido de acesso à informação deverá conter:

I - nome do requerente;
II - número de documento de identificação válido;
III - especificação, de forma clara e precisa, da informação requerida;
e
IV - endereço físico ou eletrônico do requerente, para recebimento de
comunicações ou da informação requerida.

Art. 44 - Não serão atendidos pedidos de acesso à informação:

I - genéricos;
II - desproporcionais ou desarrazoados; ou
III - que exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou con-
solidação de dados e informações, ou a produção ou tratamento de
dados que não sejam de competência do órgão ou entidade.



��Á��� ����� �����	
���������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

�
��� ���


 � �

�
� ��� � ���	� 


��
�	����
�� � �� �� ����� �� ���

Parágrafo Único - Na hipótese do inciso III do caput, a Ouvidoria-
Geral deverá, caso tenha conhecimento, indicar o local onde se en-
contram as informações a partir das quais o requerente poderá obtê-
las e realizar a interpretação, consolidação ou tratamento dos dados a
serem disponibilizados.

Art. 45 - Recebido o pedido e estando a informação disponível, o
acesso será imediato.

§ 1º - Caso não seja possível o acesso imediato, o órgão ou entidade
deverá, no prazo de até 20 (vinte) dias:

I - enviar a informação ao endereço físico ou eletrônico informado;
II - comunicar data, local e modo para realizar consulta à informação,
efetuar reprodução ou obter certidão relativa à informação;
III - comunicar que não possui a informação ou que não tem conhe-
cimento de sua existência;
IV - indicar, caso tenha conhecimento, o órgão ou entidade respon-
sável pela informação ou que a detenha; ou
V - indicar as razões da negativa, total ou parcial, do acesso.

§ 2º - Nas hipóteses em que o pedido de acesso demandar manuseio
de grande volume de documentos, ou a movimentação do documento
puder comprometer sua regular tramitação, será adotada a medida
prevista no inciso II anterior.

§ 3º - A informação armazenada em formato digital será fornecida
nesse formato, caso haja anuência do requerente.

Art. 46 - No caso de negativa, total ou parcial, de acesso à infor-
mação, por se tratar de hipótese de sigilo previsto na legislação em
vigor, o detentor da informação deverá emitir parecer fundamentado,
indicando as hipóteses legais que justificam o não atendimento do pe-
dido de acesso à informação, atendendo os ditames do inciso II, § 1º,
do art. 11, da Lei Federal nº 12.527/2011, e do art. 19, do Decreto
Estadual nº 46.475/2018.

Art. 47 - Se a negativa de acesso se fundamentar nas hipóteses de
sigilo passíveis de classificação, previstas no art. 25, do Decreto Es-
tadual nº 46.475/2018, caberá à autoridade detentora das informações
esclarecer a fundamentação legal para tal negativa.

Art. 48 - É direito do requerente obter o inteiro teor de decisão de
negativa de acesso, por cópia ou certidão.

CAPÍTULO IV
DOS PROCEDIMENTOS INTERNOS DA OUVIDORIA-GERAL

Art. 49 - Todo o atendimento a ser prestado pela Ouvidoria-Geral a
seu público interno e externo deverá ser sempre um tratamento cor-
dial, pautado em apresentar:

I - presteza: demonstração do desejo de servir, valorizando pronta-
mente a solicitação que fora recebida;
II - cortesia: manifestação de respeito a um cidadão, bem como, de
cordialidade;
III - flexibilidade: capacidade de lidar com situações não previstas; e,
IV - respeito à diversidade: atendimento a todas as pessoas, sem
quaisquer tipos de preconceitos.

Art. 50 - Não serão processados pela Ouvidoria-Geral da SEDEC:

I - denúncias de fatos que constituam crimes nas esferas das com-
petências institucionais do Ministério Público e das Polícias Judiciá-
rias, nos termos dos art. 129, inciso I, e 144, da Constituição Fede-
ral;
II - pedidos de informações, reclamações, denúncias, sugestões e crí-
ticas referentes a outros órgãos públicos estranhos à estrutura orga-
nizacional da SEDEC.

§ 1º - Na hipótese prevista no inciso I, a manifestação será devolvida
e comunicada ao remetente à esfera de atribuição e competência de
cada órgão.

§ 2º - Na eventualidade do inciso II, os pedidos serão devolvidos ou,
quando possível, encaminhados ao órgão competente, comunicando-
se, em qualquer caso, o fato ao interessado.

Art. 51 - Todo o tratamento das informações pessoais será realizado
de acordo com o que preceitua o art. 52, do Decreto Estadual nº
46.475/2018.

Parágrafo Único - No caso de o manifestante preferir não se iden-
tificar, a reclamação ou denúncia será recebida, e proceder-se-á a
uma averiguação sumária a respeito da veracidade, ou não, das ale-
gações apresentadas, devendo, neste caso, ser informado ao solici-
tante que não será confeccionado número de protocolo nem resposta,
conforme as normas vigentes.

CAPÍTULO V
DOS PRAZOS

Art. 52 - Todo o órgão ou Unidade deverá autorizar e conceder aces-
so livre e imediato a toda informação considerada pública, também
sendo respeitada primariamente a privacidade dos dados pessoais de
qualquer cidadão, mormente de caráter de saúde.

Seção I
Das manifestações (Função Ouvidoria)

Art. 53 - As respostas aos demandantes, ou interessados ou reque-
rentes, serão conferidas no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogáveis
apenas de forma justificada uma única vez, por igual período, na for-
ma do art. 16, da Lei Federal nº 13.460/2017.

§ 1º - Recebida a manifestação, a Ouvidoria-Geral deverá realizar
análise prévia e, após verificar a existência dos requisitos mínimos
para a sua admissibilidade, as encaminhará de imediato ao órgão ou
autoridade responsáveis para providências.

§ 2º - A Ouvidoria-Geral deverá, no âmbito de suas atribuições, re-
ceber, encaminhar para apuração e responder as manifestações de
ouvidoria utilizando sempre da linguagem cidadã.

§ 3º  - Os órgãos integrantes da estrutura da SEDEC e do CBMERJ
relacionados às manifestações recebidas deverão prestar informações
e esclarecimentos às solicitações da Ouvidoria-Geral no menor prazo
possível, através do Sistema “SEI”, no limite de até 20 (vinte) dias,
contado do recebimento no setor, prorrogável por até 10 (dez) dias,
apenas excepcionalmente, mediante justificativa expressa.

§ 4º - Sempre que as informações apresentadas pelo usuário de ser-
viços públicos forem insuficientes para a análise da manifestação, a
Ouvidoria-Geral solicitará ao usuário a complementação de informa-
ções, que deverá ser atendida no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da data de seu recebimento.

§ 5º - Não serão admitidos pedidos de complementação sucessivos,
exceto se referentes à situação surgida com a nova documentação ou
com as informações apresentadas.

§ 6º - A solicitação de complementação de informações suspenderá o
prazo previsto no caput, que será retomado a partir da data de res-
posta do usuário.

§ 7º - A falta de complementação da informação pelo usuário no pra-
zo estabelecido no § 4º acarretará o arquivamento da manifestação,
sem a produção de resposta conclusiva.

§ 8º - Os prazos indicados no caput poderão ser reduzidos em virtude
de normas regulamentadoras específicas e serão contados em dias
corridos.

Seção II
Dos pedidos de acesso à informação (Função Transparência)

Art. 54 - As respostas aos demandantes, ou interessados ou reque-
rentes, deverão ser encaminhadas aos seus solicitantes no prazo de
20 (vinte) dias, podendo ser prorrogável por mais 10 (dez) dias, para
a obtenção da informação solicitada, de acordo com a Lei Federal nº
12.527/2017.

Parágrafo Único - O pedido será apresentado em formulário padrão,
disponibilizado em meio eletrônico e físico (Anexo V e VI), no sítio na
Internet e no SIC dos órgãos e entidades.

CAPÍTULO VI
DOS RECURSOS

Seção Única
Dos pedidos de acesso à informação (Função Transparência)

Art. 55 - Das decisões proferidas nos pedidos de acesso à informa-
ção caberão recursos nos termos dos artigos 21 a 25, do Decreto Es-
tadual nº 46.475/2018, disponibilizado em meio eletrônico e físico
(Anexo VII e VIII).

Art. 56 - Em caso de negativa de resposta, ou indeferimento do pe-
dido, ou ainda resposta insatisfatória, o requerente poderá interpor re-
curso contra a decisão da Administração Pública, em um prazo má-
ximo de 10 (dez) dias, a contar de sua ciência, conforme a Lei Fe-
deral nº 12.527/2017.

Parágrafo Único - O recurso será dirigido à autoridade hierarquica-
mente superior a quem determinou a decisão inicialmente ao pedido
de acesso à informação, sendo este o recurso de 1ª instância.

Art. 57 - O julgamento dos recursos em primeira instância é de com-
petência da autoridade hierarquicamente superior a que encaminhou a
resposta inicial ao demandante.

Parágrafo Único - O julgamento dos recursos em primeira instância
será de responsabilidade da Chefia de Gabinete, a qual deverá de-
cidir o recurso de 1ª instância no prazo máximo de 05 (cinco) dias,
contados a partir da sua apresentação à Ouvidoria-Geral, nos termos
do § 1º, do art.21, do Decreto Estadual nº 46.475/2018.

Art. 58 - Caso haja a necessidade de interposição de mais recurso, o
requerente poderá impetrar o recurso de 2ª instância à autoridade
competente da SEDEC e CBMERJ.

Parágrafo Único - O julgamento dos recursos em segunda instância
é de competência do Secretário de Estado de Defesa Civil, por meio
desta Resolução, que deverá se manifestar em até 05 (cinco) dias
contados do recebimento do recurso, em consonância com os § 2º e
§ 3º, do art. 21, do Decreto Estadual nº 46.475/2018.

Art. 59 - No caso de desprovimento do recurso previsto no artigo an-
terior, o requerente poderá apresentar último recurso, em terceira ins-
tância, à Controladoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro (CGE), na
figura da OGE, conforme o disposto no art. 22, do Decreto Estadual
nº 46.475/2018.

§ 1º - A deliberação da resposta deverá ocorrer no prazo máximo de
05 (cinco) dias, conforme o art. 22, do Decreto Estadual nº
46.475/2018.

§ 2º - A Ouvidoria-Geral não tem competência para responder o re-
curso de 3ª instância, devendo ser necessariamente pela OGE.

Art. 60 - Os pareceres finais apresentados aos recursos impetrados
poderão ser:

I - Provimento: quando os argumentos apresentados pelo cidadão de-
vem ser acatados e é concedido o acesso à informação;
II - Provimento Parcial: quando parte dos argumentos apresentados
pelo cidadão devem ser acatados e é concedido parcialmente o aces-
so à informação;
III - Desprovimento: quando os argumentos apresentados pelo cidadão
não devem ser acatados, com a consequente restrição ao acesso à
informação;
IV - Não Conhecimento: quando o recurso sequer é conhecido, por
não tratar de pedido de acesso à informação (denúncia, reclamação
ou consulta, por exemplo) ou por não atender a alguma exigência bá-
sica que possibilite a análise pela autoridade competente, como ter
sido apresentado fora do prazo;
V - Perda de Objeto: casos em que a informação é fornecida antes
da apresentação da decisão do recurso;
VI - Acolhimento: diante da possível omissão reiterada do órgão téc-
nico, determina-se que seja prestada uma resposta ao cidadão.

CAPÍTULO VII
DAS INFORMAÇÕES CLASSIFICADAS EM GRAU DE SIGILO

Seção I
Da Classificação de informação quanto ao grau e prazos de si-

gilo

Art. 61 - São passíveis de classificação as informações consideradas
imprescindíveis à segurança da sociedade ou do Estado, cuja divul-
gação ou acesso irrestrito possam:

I - pôr em risco a defesa e a integridade do território estadual e na-
cional;
II - prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou as re-
lações internacionais;
III - prejudicar ou pôr em risco informações fornecidas em caráter si-
giloso por outros entes e organismos internacionais;
IV - pôr em risco a vida, a segurança ou a saúde da população;
V - oferecer elevado risco à estabilidade financeira, econômica ou mo-
netária do Estado;
VI - prejudicar ou causar risco a planos ou operações estratégicos
dos órgãos de segurança do estado;
VII - prejudicar ou causar risco a projetos de pesquisa e desenvol-
vimento científico ou tecnológico, assim como a sistemas, bens, ins-
talações ou áreas de interesse estratégico estadual;
VIII - pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades
nacionais ou estrangeiras e seus familiares; ou
IX - comprometer atividades de inteligência, de investigação ou de fis-
calização em andamento, relacionadas com prevenção ou repressão
de infrações.

Art. 62 - A informação em poder da Secretaria de Estado de Defesa
Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro,
observado o seu teor e em razão de sua imprescindibilidade à se-
gurança da sociedade ou do Estado, poderá ser classificada no grau
ultrassecreto, secreto ou reservado.

Art. 63 - Os graus e prazos máximos de classificação da informação
são os seguintes:

I - grau ultrassecreto: vinte e cinco anos;
II - grau secreto: quinze anos; e
III - grau reservado: cinco anos.

Art. 64 - A classificação de informação é de competência:

I - no grau ultrassecreto e secreto, das seguintes autoridades:

a) Governador do Estado;
b) Vice-Governador do Estado;
c) Secretários de Estado, no âmbito de suas respectivas Secretarias
de Estado.

II - no grau reservado, das autoridades referidas no inciso I do caput
e das que exerçam funções de Direção, Comando ou Chefia.

§ 1º - A competência prevista nos incisos I e II, no que se refere à
classificação como ultrassecreta e secreta, poderá ser delegada pela
autoridade responsável à agente público, vedada a subdelegação.

§ 2º - A autoridade ou outro agente público que classificar informação
como ultrassecreta ou secreta deverá encaminhar a decisão à Comis-
são Mista de Transparência, no prazo de 30 (trinta) dias, contado da
decisão de classificação ou de ratificação.

§ 3º - Os agentes públicos referidos no § 1º deverão dar ciência do
ato de classificação à autoridade delegante, no prazo de 90 (noventa)
dias.

Seção II
Da Indexação e Codificação da Informação Classificada

Art. 65 - A informação classificada em qualquer grau de sigilo ou o
documento que a contenha receberá o Código de Indexação de Do-
cumento que contém Informação Classificada - CIDIC.

Parágrafo Único - O CIDIC será composto por elementos que ga-
rantirão a proteção e a restrição temporária de acesso à informação
classificada, e será estruturado em duas partes, todos separados por
pontos, conforme consta no Anexo IX.

Art. 66 - A primeira parte do CIDIC será composta pelo sigla da ins-
tituição (SEDEC ou CBMERJ), somado ao registro sequencial com o
ano vigente.

Art. 67 - A segunda parte do CIDIC será composta dos seguintes ele-
mentos:

I - grau de sigilo: indicação do grau de sigilo, ultrassecreto (U), se-
creto (S) ou reservado (R), com as iniciais na cor vermelha, quando
possível;
II - categorias: indicação, com dois dígitos, da categoria relativa, ex-
clusivamente, ao primeiro nível do Vocabulário Controlado do Governo
Eletrônico (VCGE), conforme Anexo II, do Decreto Federal nº
7.845/2012, o número será relacionado com a categoria do assunto
que está sendo analisado;
III - data de produção da informação classificada: registro da data de
produção da informação classificada, de acordo com a seguinte com-
posição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos);
IV - data de desclassificação da informação classificada em qualquer
grau de sigilo: registro da potencial data de desclassificação da in-
formação classificada, efetuado no ato da classificação, de acordo
com a seguinte composição: dia (dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano
(quatro dígitos);
V - indicação de reclassificação: indicação de ocorrência ou não, S
(sim) ou N (não), de reclassificação da informação classificada, res-
pectivamente, conforme as seguintes situações:
a) reclassificação da informação resultante de reavaliação; ou
b) primeiro registro da classificação; e
VI - indicação da data de prorrogação da manutenção da classifica-
ção: indicação, exclusivamente, para informação classificada no grau
de sigilo ultrassecreto, de acordo com a seguinte composição: dia
(dois dígitos)/mês (dois dígitos)/ano (quatro dígitos), na cor vermelha,
quando possível.

Art. 68 - Para fins de gestão documental, deverá ser guardado o his-
tórico das alterações do CIDIC.

Seção III
Da Desclassificação e Reavaliação da Informação Classificada

em Grau de Sigilo

Art. 69 - A classificação das informações será reavaliada pela auto-
ridade classificadora ou por autoridade hierarquicamente superior, me-
diante provocação ou de ofício, para desclassificação ou redução do
prazo de sigilo.

Parágrafo Único - Para o cumprimento do disposto no caput, além
do disposto no art. 49, deverá ser observado:

I - o prazo máximo de restrição de acesso à informação, previsto no
art. 51;
II - o prazo máximo de quatro anos para revisão de ofício das in-
formações classificadas no grau ultrassecreto ou secreto, conforme
previsão da competência da Comissão Mista de Transparência;
III - a permanência das razões da classificação;
IV - a possibilidade de danos ou riscos decorrentes da divulgação ou
acesso irrestrito da informação; e
V - a peculiaridade das informações produzidas no exterior por au-
toridades ou agentes públicos.

Art. 70 - O pedido de desclassificação ou de reavaliação da classi-
ficação poderá ser apresentado ao SIC dos órgãos e entidades ou ao
“e-SIC.RJ”, independente de existir prévio pedido de acesso à infor-
mação.

§ 1º - O pedido de que trata o caput será endereçado à autoridade
classificadora, que decidirá no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 2º - O pedido será apresentado em formulário padrão, disponibili-
zado em meio eletrônico e físico, nos sítios na internet e no SIC pre-
sencial dos órgãos e entidades, conforme constam nos Anexos X, XI,
XII e XIII.

Art. 71 - Negado o pedido de desclassificação ou de reavaliação pela
autoridade classificadora, o requerente poderá apresentar recurso, no
prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da negativa, ao Secretário
de Estado ou à autoridade com as mesmas prerrogativas, que deci-
dirá no prazo de 30 (trinta) dias.

§ 1º - Desprovido o recurso de que tratam o caput, poderá o reque-
rente apresentar recurso dirigido à Comissão Mista de Transparência,
no prazo de 10 (dez) dias, contado da ciência da decisão.

§ 2º - Caberá à Comissão Mista de Transparência opinar acerca do
pedido de desclassificação, submetendo-o em seguida ao Governador
do Estado, para decisão.

Art. 72 - A decisão da desclassificação, reclassificação ou redução do
prazo de sigilo de informações classificadas deverá constar das capas
dos processos, se houver.

Art. 73 - A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Rio de Janeiro publicarão anualmente, em
seu sítio na Internet:

I  - rol das informações que tenham sido desclassificadas nos últimos
12 (doze) meses;
II - rol das informações classificados em cada grau de sigilo, com
identificação para referência futura; e
III - relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de infor-
mação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações ge-
néricas sobre os solicitantes.

Parágrafo Único - A Secretaria de Estado de Defesa Civil e o Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro manterão 01 (um)
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exemplar da publicação prevista no caput para consulta pública em
suas sedes físicas.

CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES

Seção Única
Dos pedidos de acesso à informação (Função Tr a n s p a r ê n c i a )

Art. 74 - Para fins de cumprimento da presente Resolução, os órgãos
da SEDEC e Unidades do CBMERJ, que forem detentores das infor-
mações requeridas através da Ouvidoria-Geral, deverão responder às
requisições recebidas no prazo administrativo estabelecido, visando
garantir minimamente o atendimento aos prazos previstos na LAI vi-
gente.

§ 1º - Caberá pedido de prorrogação de prazo, excepcionalmente,
dentro do prazo inicialmente arbitrado, através de processo adminis-
trativo digital, no Sistema “SEI”, ou do canal de recebimento do pe-
dido de acesso à informação, mediante justificativa expressa, por par-
te dos órgãos ou Unidades acima mencionados.

§ 2º - A prática de quaisquer das condutas ilícitas previstas no art.
32, da Lei Federal nº 12.527/2011, e art. 61, do Decreto Estadual nº
46.475/2018, além das sanções previstas nos art. 33 e 62, dos res-
pectivos dispositivos legais, poderão caracterizar transgressão discipli-
nar grave, por parte do servidor que detiver a informação, objeto da
informação requerida.

CAPÍTULO IX
DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

Art. 75 - A Carta de Serviços ao Usuário visa ampliar o controle so-
cial da sociedade fluminense, informando os serviços prestados pela
SEDEC e pelo CBMERJ, as formas de acesso a esses serviços, bem
como os padrões de qualidade de atendimento ao público, o que pro-
porciona maior transparência da Administração Pública.

Art. 76 - A Ouvidoria-Geral deverá elaborar e divulgar a Carta de Ser-
viços, de forma permanente e em local de fácil acesso ao público,
nos respectivos locais de atendimento, e mediante publicação em si-
tes da SEDEC e do CBMERJ, mediante aprovação do Secretário de
Estado de Defesa Civil e Comandante-Geral do CBMERJ.

Art. 77 - A Carta de Serviços ao Usuário deverá obedecer ao check-
list constante no Anexo XIV à presente Resolução.

CAPÍTULO X
DA TRANSPARÊNCIA ATIVA

Art. 78 - É dever de todos os órgãos e entidades promover, inde-
pendente de requerimento, a divulgação, em seus sítios na Internet,
de informações de interesse coletivo ou geral por eles produzidas, ob-
servado o disposto nos arts. 7º e 8º, da Lei nº 12.527/2011.

§ 1º - Os órgãos da SEDEC e Unidades do CBMERJ deverão im-
plementar em seus sítios na Internet seção específica, denominada
Transparência, para a divulgação de suas informações, de que trata o
caput, caso haja, a saber:

I - Institucional;
II - Ações e Programas;
III - Participação Social;
IV - Auditorias;
V - Convênios e Transferências;
VI - Receitas e Despesas;
VII - Licitações e Contratos;
VIII - Servidores;
IX - Informações Classificadas;
X - Serviço de Informação ao Cidadão (SIC);
XI - Perguntas Frequentes;
XII - Dados Abertos;
XIII - Ferramentas Tecnológicas;
XIV - Padronização da informação divulgada.

§ 2º - A divulgação das informações previstas acima não exclui outras
hipóteses de publicação e divulgação, na forma da legislação em vi-
g o r.

§ 3º - As informações poderão ser disponibilizadas por meio de fer-
ramenta de redirecionamento de página na Internet, quando estiverem
disponíveis em outros sítios governamentais.

TÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO ÚNICO

Art. 79 - Ficarão a cargo da Ouvidoria-Geral da SEDEC todos os pro-
cedimentos normativos e fiscalizadores das Ouvidorias criadas nos
âmbitos dos órgãos da estrutura da SEDEC e do CBMERJ.

Art. 80 - O Ouvidor-Geral normatizará através de Normas Gerais de
Ação (NGA) da Ouvidoria-Geral todos os fluxos procedimentais que
compõem os macro-processos de Ouvidoria e Transparência.

Art. 81 - É vedada a nomeação para o cargo de Ouvidor-Geral, con-
forme os ditames presentes no art. 29, da Lei Estadual nº 7.989/2018,
desde que tenham sido nos últimos 05 (cinco) anos, as autoridades:

I - responsáveis por atos julgados irregulares, em decisão definitiva,
por Tribunal de Contas da União, do Estado, do Distrito Federal ou do
Município;
II - punidas, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em
processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público;
III - condenadas em processo criminal, em sentença transitada em jul-
gado, por prática de crimes contra a Administração Pública, capitula-
dos nos Títulos II e XI da Parte Especial do Código Penal, na Lei
Federal nº 7.492/1986, e na Lei Federal nº 8.429/1992;
IV - tenham sido condenadas, em processo judicial transitado em jul-
gado, por atos de improbidade administrativa.

Art. 82 - As Ouvidorias Locais estão vinculadas à Ouvidoria-Geral, de
forma que devem respeitar suas determinações com relação aos pra-
zos de resposta, em todos os casos não previstos nesta Resolução,
conforme a Resolução SESDEC nº 999, de 29 de janeiro de 2010,
publicado no DOERJ nº 023, de 04 de fevereiro de 2010.

§ 1º - As Ouvidorias Locais terão sua existência condicionada pelas
Unidades Operacionais que tiverem área operacional geográfica no
território do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º - Para o atendimento a este artigo, todos os Comandantes, Che-
fes e Diretores, exercerão a função de Ouvidor Local. Na ausência do
mesmo caberá aos Subcomandantes Administrativos, ou congêneres,
exercer a função de Ouvidor Local, em relação às manifestações ou
aos pedidos de acesso a informação que entrar no protocolo de sua
Unidade, devendo prestar todas as informações pertinentes ao Ouvi-
dor Local.

§ 3º - Visando atender, materializar e mitigar a ligação e o acesso
entre o cidadão e a administração pública, os Comandantes de Des-
tacamentos exercerão a função de Ouvidor Destacado, em relação às
manifestações ou aos pedidos de acesso a informação que entrarem
no protocolo de sua Unidade, bem como deverá, imediatamente, re-
passar ao Ouvidor Local, que tomará as devidas providências no sen-
tido de prestar as informações ao cidadão e comunicar as autoridades
competentes.

§ 4º - Os militares das Ouvidorias Locais se subordinam também hie-
rárquica e administrativamente à Ouvidoria-Geral.

Art. 83 - Consta no Anexo XV o fluxograma simplificado do tratamen-
to das manifestações impetradas pelo cidadão por um dos sistemas
(“e-SIC.RJ”, “Fala.BR”, Correspondência (carta), Sistema Ouvidoria ou
através de um dos canais de comunicação disponibilizados pela Ou-
vidoria (0800, telefone fixo, WhatsApp, presencialmente, e-mail).

Art. 84 - Consta no Anexo XVI o Termo de Responsabilidade, com
fulcro no artigo 8º do Decreto Estadual nº 43.597/12.

Art. 85 - Todas as omissões à presente Resolução serão estabele-
cidas em ato próprio pelo Secretário de Estado de Defesa Civil.

ANEXO II

SÍNTESE DOS ASSUNTOS E FUNÇÕES DE OUVIDORIA-GERAL

ANEXO III

IDENTIDADE VISUAL E DISTINTIVO DA OUVIDORIA-GERAL (OG)

I - Descrição da identidade visual e do distintivo da Ouvidoria-
Geral (OG) da SEDEC e do CBMERJ:

1 - O símbolo da Ouvidoria-Geral da Secretaria de Estado da Defesa
Civil (SEDEC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de
Janeiro (CBMERJ) representa a missão destas instituições para com a
participação social do cidadão fluminense, como sendo um instrumen-
to de defesa dos direitos daquele, através dos canais de comunicação
insertos em tal símbolo, servindo a OG como a porta de entrada dos
pedidos de informação e das manifestações, provenientes de toda so-
ciedade fluminense a SEDEC e ao CBMERJ.

2 - Por conta disso, torna-se portanto um símbolo ou imagem da fer-
ramenta existente que se demonstra facilitadora do exercício da cida-
dania daquele, o qual terá a acolhida necessária a todas suas recla-
mações, sugestões, críticas, denúncias, solicitações e elogios, referen-
tes aos serviços prestados por tais órgãos, quando a estes encami-
nhados.

3 - Da representação de tal símbolo, tem-se a pormenorizar:
3.1 - Para a identidade visual:
3.1.a - A identidade visual estará envolvida, em sua totalidade, por
uma fina linha azul, na tonalidade descrita na tabela de cores abaixo,
devendo ser respeitadas as dimensões em milímetros abaixo do de-
senho a seguir.
3.1.b - Constará de um "chefe" (área superior do escudo) com um
retângulo na área superior, com 12 mm de largura e 71 mm de com-
primento, escrito com letra bastão, em seu interior, 'DEFESA CIVIL',
na cor branca, acima de uma tarja azure, contornado por linhas gros-
sas brancas;
3.1.c - Constará de um "contrachefe" (área inferior do escudo) com
um retângulo na área inferior, com 12 mm de largura e 71 mm de
comprimento, escrito com letra bastão, em seu interior, 'OUVIDORIA-
GERAL', na cor branca, acima de uma tarja azure, contornado por li-
nhas grossas brancas;
3.1.d - Ao seu meio, na faixa vertical central, haverá um retângulo na
cor azul, contornado por linhas grossas brancas, com 48 mm de al-
tura e 71 mm de largura. Em seu interior, haverá duas mãos esti-
lizadas de cor laranja, ambas representam a simbologia internacional
da Defesa Civil que significa o calor humano e a solidariedade, tendo
as palmas das mãos voltadas para o círculo central, simbolizando a
mão de cima como proteção, e a mão debaixo simbolizando suporte.
O círculo central será na cor branca e dividido com linhas de cor
blau, em quatro quadrantes, que estarão representando o equilíbrio
perfeito entre os meios de acesso da OG que se completam e se
retroalimentam, colocados à disposição do cidadão fluminense, atra-
vés de todos os meios físicos e tecnológicos possíveis ao alcance da
Administração, da seguinte forma:
3.1.d.i - O quadrante superior esquerdo conterá o símbolo "@" (ar-
roba) na cor blau, que simboliza o acesso tanto ao site quanto ao e-
mail da Ouvidoria-Geral, através da rede mundial de computadores
(internet), possibilitando o atendimento da OG de maneira online.
3.1.d.ii - O quadrante superior direito conterá o símbolo de um apa-
relho de telefone, com o desenho de três linhas saindo dele, na cor
blau, simbolizando a possibilidade de contato telefônico com a OG,
disponibilizados ao cidadão fluminense para a materialização de sua
manifestação.
3.1.d.iii - O quadrante inferior esquerdo conterá o símbolo de uma
carta, na cor blau, simbolizando a possibilidade de comunicação es-
crita com a Ouvidoria-Geral, através do encaminhamento de cartas fí-
sicas através do sistema postal, ou de requerimentos preenchidos lo-
calmente.
3.1.d.iv - O quadrante inferior direito conterá o desenho de uma pes-
soa, na cor blau, significando a possibilidade ofertada ao cidadão flu-
minense de um atendimento presencial, demonstrando sempre a aco-
lhida e respeito que o mesmo deva ter por parte da Administração.
3.2 - Para o distintivo:
3.2.a - Terá a forma de escudo português, com o formato inferior de
meia circunferência, para utilização em uniforme, devendo ser respei-
tadas as dimensões em milímetros abaixo.
3.2.b - Terá o seu contorno em linhas de cor jalde (dourada), con-
forme o desenho abaixo.
3.2.c - O distintivo terá a cor predominantemente branca, tendo ape-
nas um "chefe" (área superior do escudo) com um retângulo na área
superior, com 10 mm de largura e 30 mm de comprimento, na cor
gules, e, tendo escrito em seu interior, com letra bastão, 'OUVIDORIA-
GERAL', na cor amarela.
3.2.d - Ao centro, haverá duas mãos estilizadas de cor laranja, ambas
representam a simbologia internacional da Defesa Civil que significa o
calor humano e a solidariedade, tendo as palmas das mãos voltadas
para o círculo central, simbolizando a mão de cima como proteção, e
a mão debaixo simbolizando suporte. O círculo central será de cor
azure, e dividido com linhas de cor branca, em quatro quadrantes,
que estarão representando o equilíbrio perfeito entre os meios de
acesso da OG que se completam e se retroalimentam, colocados à
disposição do cidadão fluminense, através de todos os meios físicos e
tecnológicos possíveis ao alcance da Administração, da seguinte for-
ma:
3.2.d.i - O quadrante superior esquerdo conterá o símbolo "@" (ar-
roba) na cor branca, que simboliza o acesso tanto ao site quanto ao
e-mail da Ouvidoria-Geral, através da rede mundial de computadores
(internet), possibilitando o atendimento da OG de maneira online.
3.2.d.ii. - O quadrante superior direito conterá o símbolo de um apa-

relho de telefone, com o desenho de três linhas saindo dele, na cor
branca, simbolizando a possibilidade de contato telefônico com a OG,
disponibilizados ao cidadão fluminense para a materialização de sua
manifestação.
3.2.d.iii - O quadrante inferior esquerdo conterá o símbolo de uma
carta, na cor branca, simbolizando a possibilidade de comunicação es-
crita com a Ouvidoria-Geral, através do encaminhamento de cartas fí-
sicas através do sistema postal, ou de requerimentos preenchidos lo-
calmente.
3.2.d.iv - O quadrante inferior direito conterá o desenho de uma pes-
soa, na cor branca, significando a possibilidade ofertada ao cidadão
fluminense de um atendimento presencial, demonstrando sempre a
acolhida e respeito que o mesmo deva ter por parte da Administra-
ção.

4 - O círculo central mencionado acima, tanto na identidade visual
quanto no distintivo, dividido em quatro quadrantes, simboliza o equi-
líbrio perfeito entre os meios que se completam e se retroalimentam
para o devido atendimento e presteza ao cidadão fluminense pela Ad-
ministração.

5 - A cor azul presente na identidade visual, que preenche o fundo
dos três retângulos que formam o símbolo da Ouvidoria-Geral, bem
como as linhas brancas que os contornam, representam em si a tran-
quilidade, o equilíbrio e a serenidade com que age a Defesa Civil em
todas as suas ações pelo nosso Estado. Desta forma, a cor azul re-
presenta a serenidade, envolvida pela paz, simbolizada pela cor bran-
ca.

II - Desenho da identidade visual da Ouvidoria-Geral (OG) da Se-
cretaria de Estado de Defesa Civil (SEDEC) e do Corpo de Bom-
beiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ):

Fonte da letra: Futura Md BT

III - Desenho do distintivo da Ouvidoria-Geral (OG) da Secretaria
de Estado de Defesa Civil (SEDEC) e do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ):

ANEXO IV

ORGANOGRAMAS DA OUVIDORIA-GERAL DA SEDEC E CBMERJ

I. ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NA SE-
DEC:
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II. ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL NO SIS-
TEMA DE CONTROLE INTERNO DO ERJ (Lei Estadual nº 7.989,
de 14 Jun 2018):

III. ORGANOGRAMA DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTER-

NA:

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÃO -
PESSOA FÍSICA

ANEXO VI

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE ACESSO A INFORMAÇÃO -
PESSOA JURÍDICA

ANEXO VII

FORMULÁRIO PARA RECURSO DE PEDIDO DE ACESSO A IN-
FORMAÇÃO - PESSOA FÍSICA

ANEXO VIII

FORMULÁRIO PARA RECURSO DE ACESSO A INFORMAÇÃO -
PESSOA JURÍDICA

ANEXO IX

Da Indexação e Codificação da Informação Classificada

ANEXO X

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REA-
VA L I A Ç Ã O - PESSOA FÍSICA

ANEXO XI

FORMULÁRIO DE RECURSO À NEGATIVA DE PEDIDO DE DES-
CLASSIFICAÇÃO OU REAVALIAÇÃO - PESSOA FÍSICA
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ANEXO XII

FORMULÁRIO PARA PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO OU REA-

VALIAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

ANEXO XIII

FORMULÁRIO DE RECURSO À NEGATIVA DE PEDIDO DE DES-

CLASSIFICAÇÃO OU REAVALIAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

ANEXO XIV

'CHECK-LIST' DA CARTA DE SERVIÇOS AO USUÁRIO

ANEXO XV

FLUXOGRAMA SIMPLIFICADO DO TRATAMENTO DAS MANIFES-
TA Ç Õ E S

ANEXO XVI

TERMO DE CONFIABILIDADE DOS COLABORADORES JUNTO À

OUVIDORIA-GERAL DA SEDEC E CBMERJ

Id: 2407719

RESOLUÇÃO SEDEC N° 250 DE 12 DE JULHO DE 2022

REVOGA A RESOLUÇÃO SEDEC Nº 160, DE
18 DE NOVEMBRO DE 2019.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL, no uso das atri-
buições conferidas pelo inciso II, do art. 3º do Decreto nº 31.896, de
20 de setembro de 2002, e tendo em vista o que consta no processo
nº SEI-270042/001015/2022,

R E S O LV E:

Art. 1º - Revogar a Resolução SEDEC nº 160, de 18 de novembro de
2019, publicada no DOERJ nº 220, de 21.11.2019.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 12 de julho de 2022

LEANDRO SAMPAIO MONTEIRO
Secretário de Estado de Defesa Civil

Id: 2407588

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL

ATO S DO SECRETÁRIO
DE 05.07.2022

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE DEFESA CIVIL, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 001, de 13/03/2018,
e tendo em vista o que consta do Processo nº SEI-
270001/001367/2022,

R E S O LV E :

EXONERAR, com validade a contar de 27 de junho de 2022, ANDRE
LUIZ MACHADO DE MELO, Coronel BM, ID Funcional nº 610867-9,
do cargo em comissão de Diretor-Geral, símbolo DAS-8, da Diretoria-
Geral de Comando e Controle de Operações, do Subcomando-Geral,
do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Se-
cretaria de Estado de Defesa Civil. Processo nº SEI-
270001/001367/2022.

NOMEAR DEMETRIO JORGE DO MONTE SALDANHA, Coronel BM,
ID Funcional nº 610859-8, para exercer, com validade a contar de 27
de junho de 2022, o cargo em comissão de Diretor-Geral, símbolo
DAS-8, da Diretoria-Geral de Comando e Controle de Operações, do
Subcomando-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, anteriormente
ocupado por Andre Luiz Machado de Melo, ID Funcional nº 610867-9.
Processo nº SEI-270001/001367/2022.

EXONERA, com validade a contar de 27 de junho de 2022, DEME-
TRIO JORGE DO MONTE SALDANHA, Coronel BM, ID Funcional nº
610859-8, do cargo em comissão de Diretor-Geral, símbolo DAS-8, da
Diretoria-Geral de Ensino e Instrução, do Subcomando-Geral, do Cor-
po de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria
de Estado de Defesa Civil. Processo nº SEI-270001/001367/2022.

NOMEIA MARCELO SILVA LAVIOLA DE FREITAS, Coronel BM, ID
Funcional nº 611542-0, para exercer, com validade a contar de 27 de
junho de 2022, o cargo em comissão de Diretor-Geral, símbolo DAS-
8, da Diretoria-Geral de Ensino e Instrução, do Subcomando-Geral, do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secre-
taria de Estado de Defesa Civil, anteriormente ocupado por Demetrio
Jorge do Monte Saldanha, ID Funcional nº 610859-8. Processo nº
SEI-270001/001367/2022.

EXONERAR, com validade a contar de 27 de junho de 2022, FA B I O
DE MENDONCA ALVES, Coronel BM, ID Funcional nº 2024838-5, do
cargo em comissão de Subdiretor I, símbolo DAS-7, da Subdiretoria-
Geral de Ensino e Instrução, da Diretoria-Geral de Ensino e Instrução,
do Subcomando-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Processo nº
SEI-270001/001367/2022.

NOMEAR FABIO RIBEIRO DA FONSECA, Coronel BM, ID Funcional
nº 610067-8, para exercer, com validade a contar de 27 de junho de
2022, o cargo em comissão de Subdiretor I, símbolo DAS-7, da Sub-
diretoria-Geral de Ensino e Instrução, da Diretoria-Geral de Ensino e
Instrução, do Subcomando-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil,
anteriormente ocupado por Fabio de Mendonca Alves, ID Funcional nº
2024838-5. Processo nº SEI-270001/001367/2022.

EXONERAR, com validade a contar de 27 de junho de 2022, MAR-
CELO SILVA LAVIOLA DE FREITAS, Coronel BM, ID Funcional nº
611542-0, do cargo em comissão de Chefe de Seção do Estado-Maior
Geral, símbolo DAS-8, da 1ª Seção do Estado-Maior Geral, da Sub-
chefia Administrativa do Estado-Maior Geral, da Chefia do Estado-
Maior Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Processo nº SEI-
270001/001367/2022.

NOMEAR ANDRE LUIZ MACHADO DE MELO, Coronel BM, ID Fun-
cional nº 610867-9, para exercer, com validade a contar de 27 de ju-
nho de 2022, o cargo em comissão de Chefe de Seção do Estado-
Maior Geral, símbolo DAS-8, da 1ª Seção do Estado-Maior Geral, da
Subchefia Administrativa do Estado-Maior Geral, da Chefia do Estado-
Maior Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Ja-
neiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil, anteriormente ocupado
por Marcelo Silva Laviola de Freitas, ID Funcional nº 611542-0. Pro-
cesso nº SEI-270001/001367/2022.

EXONERAR, com validade a contar de 27 de junho de 2022, RENE
BRITO DA SILVA, Coronel BM, ID Funcional nº 2628896-6, do cargo
em comissão de Diretor, símbolo DAS-7, do Centro de Operações do
CBMERJ, da Diretoria-Geral de Comando e Controle de Operações,
do Subcomando-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Defesa Civil. Processo nº
SEI-270001/001367/2022.

NOMEAR CHANKE DO NASCIMENTO PEREIRA, Te n e n t e - C o r o n e l
BM, ID Funcional nº 2637671-7, para exercer, com validade a contar
de 27 de junho de 2022, o cargo em comissão de Diretor, símbolo
DAS-7, do Centro de Operações do CBMERJ, da Diretoria-Geral de
Comando e Controle de Operações, do Subcomando-Geral, do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de
Estado de Defesa Civil, anteriormente ocupado por Rene Brito da Sil-
va, ID Funcional nº 2628896-6. Processo nº SEI-
270001/001367/2022.

EXONERAR, com validade a contar de 13 de junho de 2022, BRUNO
LUIZ HENRIQUE PELETEIRO, Tenente-Coronel BM, ID Funcional nº
611887-9, do cargo em comissão de Comandante de Centro, símbolo
DAS-6, do Centro de Suprimento e Manutenção, da Diretoria-Geral de
Apoio Logístico, do Subcomando-Geral, do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Defesa Ci-
vil. Processo nº SEI-270001/001367/2022.

NOMEAR MARCIO ANDRE MATHIAS DE OLIVEIRA, Te n e n t e - C o r o -
nel BM, ID Funcional nº 2657297-4, para exercer, com validade a con-
tar de 13 de junho de 2022, o cargo em comissão de Comandante de
Centro, símbolo DAS-6, do Centro de Suprimento e Manutenção, da
Diretoria-Geral de Apoio Logístico, do Subcomando-Geral, do Corpo
de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de
Estado de Defesa Civil, anteriormente ocupado por Bruno Luiz Hen-
rique Peleteiro, ID Funcional nº 611887-9. Processo nº SEI-
270001/001367/2022.


