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CADASTRAMENTO, VISTORIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO E NEGOCIA-
ÇÃO DE BENFEITORIAS EM APOIO ÀS INTERVENÇÕES FISICAS
DA DIRETORIA DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - INEA".

Art. 2º - Designar a servidora Vanessa Guerra Peixoto do Santos,
Chefe de Serviço, ID Funcional Nº 4461241-9, como Gestor do Con-
trato; Thaís Couto Cidade, Assessor III, ID Funcional Nº 5082484-8 e
Mayara dos Santos Pereira, Assessor II, ID Funcional Nº 5100774-6,
como Fiscais do Contrato; Vanessa da Silva Flores, Gerente, ID Fun-
cional Nº 4461240-0 como Suplente da Comissão de Fiscalização e
do Gestor do Contrato.

Art. 3º - O gestor do contrato, os fiscais e suplentes deverão obser-
var o cumprimento do Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de março
de 2016.

Art. 4º - Fica autorizado o início da execução dos serviços a partir da
vigência da presente Portaria, cuja comunicação deste ato à contra-
tada deverá ser efetivamente encaminhada pelo Gestor do Contrato.

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor a contar do dia 13/01/2023,
ficando revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2023

DANIEL MORAES DE ALBUQUERQUE
Diretor

Id: 2455390

SECRETARIA ESTADUAL DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA-
DEINSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS
DE 01/02/2023

*PROCESSO Nº SEI-070002/007943/2022 - HOMOLOGO o Pregão
Eletrônico nº 027/2022 referente a “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL E LIMPEZA/LAVAGEM
DA FACHADA, VENEZIANAS E VIDROS EXTERNOS E INTERNOS
COM RAPEL E BALACIM", e ADJUDICO à empresa ATRIA SERVI-
ÇOS TERCEIRIZADOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº
11.430.698/0001-00 no valor de 1.007.000,00 (um milhão sete mil
reais).
*Republicado por incorreções no original publicado no D.O de
02/02/2023.

Id: 2455577

Secretaria de Estado de Agricultura,
Pecuária, Pesca e Abastecimento
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,

PESCA E ABASTECIMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 01.01.2023

PROCESSO N° SEI-020007/004432/2022 - AUTORIZO a inclusão do
produto BTP 076-20 (CDSV/RJ nº 1960) no Cadastro Estadual de
Agrotóxicos Fitossanitários, requerido pela empresa TOTAL BIOTEC-
NOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A, CNPJ 07483401000199,
em cumprimento ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6.441/2013.

Id: 2455380

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

DESPACHO DO SUPERINTENDENTE
DE 01.02.2023

PROCESSO N° SEI-020007/000057/2023 - AUTORIZO a inclusão da
empresa DARCY FRIAS RABELO-ME, CNPJ 02094714000131, (SDA
156) no Registro Estadual de Empresas Comercializadoras de Agro-
tóxicos Fitossanitários, em cumprimento ao art. 1º, da Resolução
SEAPEC nº 70/2015.

Id: 2455509

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
PESCA E ABASTECIMENTO

COORDENADORIA DE CONTROLE DE QUALIDADE
DE PRODUTOS

D E S PA C H O S DO COORDENADOR
DE 01.01.2023

PROCESSO N° SEI-020007/004429/2022 - AUTORIZO a inclusão do
produto BTP 078-20 (CDSV/RJ nº 1959) no cadastro estadual de
agrotóxicos fitossanitários requerido pela empresa Total Biotecnologia
Indústria e Comércio S/A, CNPJ 07483401000199, em cumprimento
ao art. 6º, § 1º da Lei nº 6.441/2013.

PROCESSO Nº SEI-020007/000431/2023 - AUTORIZO o registro do
produto carne moída congelada de bovino, pertencente à Vidal ramos
abatedouro LTDA ME - SIE 1283, conforme solicitação e parecer no
presente processo.

Id: 2455505

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 02/02/2023

PROCESSO Nº SEI-040161/014638/2022 - RECONHEÇO a dívida,
no uso das atribuições delegadas pela Resolução SECEC nº 237, de
24/11/2022, considerando o disposto no inciso VI do Decreto nº
41.880, de 25 de maio de 2009, e alterações posteriores, insta des-
tacar de a presente despesa é intraorçamentária e conforme Of. SE-
CEC/ASSRH Nº525 (40753393), referente ao ressarcimento das des-
pesas de cessão dos servidores Alessandra Cunha de Freitas, Assis-
tente Previdenciário, matrícula 60-4, ID 4382291-6, e José Luis Mar-
tins da Silva, Assistente Previdenciário, ID 50766090 no valor total de
R$ 19.163,78 (dezenove mil cento e sessenta e três reais e setenta e
oito centavos), tendo em vista os trâmites constantes no processo ad-
ministrativo nº SEI-040161/014638/2022.

Id: 2455562

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
FUNDAÇÃO ANITA MANTUANO DE ARTES

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

D E S PA C H O DO PRESIDENTE
DE 01/02/2023

PROC. Nº SEI-1 8 0 0 0 2 / 0 0 11 8 7 /2021 - tendo em vista o relatório da
Assessoria de Controle Interno, APROVO COM RESSALVAS a pres-
tação de contas referente ao Termo de Concessão nº
18002/001187/05/2022, no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), concedido a empresa ALEXANDER LEANDRO SILVA, para
realização de produção audiovisual na forma de curta metragem in-
titulado "COMO MATAR UMA BONECA", originário do Edital de Con-
curso nº 009/2021

Id: 2455499

Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

E DIREITOS HUMANOS
CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS INDÍGENAS

DO RIO DE JANEIRO

EXTRATO DA ATA DA XX REUNIÃO ORDINÁRIA DE 15 DE DE-
ZEMBRO DE 2022 DO CEDIND/RJ.
No Décimo quinto dia do mês de dezembro de 2022, com início às
09h, foi realizada a XX - Assembleia Ordinária do CEDIND/RJ em ca-
ráter on-line (com base no Art. 3º§ 3º do Decreto Estadual nº 47006
de 27/03/20), em caráter excepcional, em razão da pandemia global
de Covid -19, novo Corona vírus. Essa Plenária foi transmitida, via
videoconferência, através do Aplicativo Google Meeting link da reunião
vídeo chamada (meet.google.com/zqw-msde-teo) instalado no celular
ou no computador que permite a conversa entre os participantes atra-
vés de vídeos e áudios, da qual em resumo registra-se o seguinte:
CONSELHEIROS TITULARES, SUPLENTES E CONVIDADOS PRE-
SENTES: Tukano (Presidente CEDIND), Toni Lotar (AIAM), Matilde
Dias (SEDSODH), Kelly Russo (UERJ), Zélia Balbino (MRP), Aldo
Fernandes (Aldeia Sapukai), Mariana Paladino (ABA), Marize Oliveira
(Aldeia Jacutinga), Álvaro Mendes (ITERJ), Dauá Puri (MRP), Celso
Vergne (SES), Cacique Aldo (Aldeia Sapukai). JUSTIFICARAM AU-
SENCIAS: Graciela Pagliaro (SES), Deusimar (SEDSDH), Carla Albu-
querque (UNIRIO), Nicolas Alexandria (UFRJ), Luiz Pellon (UNIRIO). -
-- O presidente Tukano dá boas vindas. O primeiro item da pauta so-
bre a eleição do CEDIND para janeiro 2023 devido a ausência de
membros do governo. Matilde (SEDSDH) informa a todos que a Ata
do mês de novembro 2022 não pode ser feita devido à gravação es-
tar na plataforma que foi suspensa (O APP ZOOM das reuniões vir-
tuais da SEDSDH). Daua Puri (MPR) sugere que as reuniões voltem
a ser presenciais. Toni Lotar (AIAM) sugere a todos que as Assem-
bleias do CEDIND fiquem a parte das visitas as Aldeias, ou seja, nos
meses que não tiver visitas as aldeias as assembleias sejam presen-
ciais disponibilizando o link para reunião virtual. Ficando a reunião em
janeiro de 2023 online. Disponibilizar a sugestão no grupo whatsapp
para os conselheiros ausentes o calendário entre quinta e sexta (sen-
do última do mês) das Assembleias do CEDIND 2023 e o calendário
de visita as Aldeias sendo em FEVEREIRO (Aldeia Sapukai), abril
(Maricá), JUNHO (Paraty), retornando no 2º semestre. Marize Oliveira
(Aldeia Jacutinga) complementa o tema. Mariana Paladino (ABA) co-
menta sobre o orçamento e as visitas as aldeias. Matilde (SEDSDH)
informa sobre o processo de orçamento para ser apurado junto as co-
missões. Zélia Balbino (MRP) contribui e se coloca a disposição para
as comissões enviarem as suas demandas sobre orçamento de 2023.
Sobre o sexto item da pauta Toni Lotar (AIAM) informa que conse-
lheiros que não participam das assembleias a instituição terá que in-
dicar outro substituto, porem depende de uma variação jurídica para
alteração do Regimento Interno do CEDIND. Toni Lotar (AIAM) e o
presidente Tukano (CEDIND) faz um resumo sobre a Casa do índio
(CASAI) da Ilha do Governador e buscam informações sobre a situa-
ção dos abrigados com o falecimento da Eunice Kariri. Aldo Fernan-
des (Aldeia Sapukai) contribui. O presidente Tukano encerra a reu-
nião. Processo nº SEI-310003/000443/2023.

CARLOS A. F. MACHADO TUKANO
Presidente sem Contexto Urbano CEDIND/RJ

NINO WERÁ BENITE DA SILVA
Presidente dos Indígenas Aldeados

Id: 2455493

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO DA DIRETORA
DE 31.01.2023

PROCESSO Nº SEI-310005/000044/2023 - RECONHEÇO a dívida re-
ferente ao benefício Auxílio Alimentação, exercício de 2022, no valor
de R$ 20.018,56 (vinte mil, dezoito reais e cinquenta e seis centavos),
com base no artigo 37, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, no
inciso IX e parágrafo 3º, do artigo 82 da Lei Estadual 287 de
04/12/79, no capítulo VI do Decreto Estadual 41.880 de 25/05/2009.

Id: 2455518

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

DESPACHO DA DIRETORA
DE 01.02.2023

PROCESSO Nº SEI-310005/000826/2022 - RECONHEÇO a dívida em
favor da instituição ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA ÀS CAUSAS
SOCIAIS, no valor de R$ 33.336,33 (trinta e três mil, trezentos e trinta
e seis reais e trinta e três centavos), referente à dívida correspon-
dente aos meses de abril a 19 de maio de 2016, com base no artigo
37, da Lei Federal nº 4.320, de 17/03/1964, no inciso IX e § 3º, do
artigo 82 da Lei Estadual Nº 287, de 04/12/79, no capítulo VI do De-
creto Estadual Nº 41.880 de 25/05/2009.

Id: 2455519

Controladoria Geral do Estado
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

ATO DO CONTROLADOR-GERAL

RESOLUÇÃO CGE Nº 187 DE 31 DE JANEIRO DE 2023

REGULAMENTA O DECRETO N° 48.329/2023,
QUE INSTITUI O SISTEMA DE AUDITORIA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SIAUDI-RJ,
NO ÂMBITO DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso de suas atribuições
pela Lei nº 7.989/2018, e tendo em vista o que consta do Processo nº
SEI-320001/000640/2021,
CONSIDERANDO:

- o Decreto Estadual nº 48.329, de 24/01/2023, que institui o Sistema
de Auditoria do Estado do Rio de Janeiro - SIAUDI-RJ;

- a necessidade de padronizar os procedimentos de planejamento e
execução da atividade de auditoria;

- o Planejamento Estratégico da Controladoria Geral do Estado
2020/2023.

R E S O LV E :

Art. 1º - Regulamentar o uso do Sistema de Auditoria do Estado do
Rio de Janeiro - SIAUDI-RJ no âmbito dos Órgãos e Entidades da
Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Rio
de Janeiro submetidos à Controladoria Geral do Estado, nos termos
da Lei Estadual nº 7.989/2018.

CAPÍTULO I
DO SIAUDI-RJ

Art. 2º - O SIAUDI-RJ é um sistema de auditoria desenvolvido para
atender as necessidades da Controladoria Geral do Estado - CGE e

de seus usuários, a fim de otimizar as ações e tornar mais eficazes
os processos de auditoria, agregando valor à gestão pública.

Art. 3º - O SIAUDI-RJ tem como finalidade dar suporte ao planeja-
mento e à execução de auditorias, Relatórios de Auditoria, elaboração
de produtos de auditoria, comunicar e monitorar Recomendações e
outros documentos emitidos pelos órgãos de Controle Interno e Ex-
terno aos órgãos e entidades.

Parágrafo Único - O SIAUDI-RJ será utilizado, de forma integrada,
pela Controladoria Geral do Estado por intermédio da Auditoria Geral
do Estado - AGE, pelas Unidades de Controle Interno - UCI, pelos
Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Exe-
cutivo do Estado do Rio de Janeiro submetidos à Controladoria Geral
do Estado, nos termos da Lei nº 7.989/2018, para fim de inserção de
informação e juntada de documentos que servirão de evidências para
avaliação da implementação de recomendações.

Art. 4º - Para fins desta Resolução, entende-se por:

I - usuário: é o agente que, após cadastramento e habilitação de
acesso, realiza consultas e registros de documentos, sendo respon-
sável pela qualidade e veracidade dos dados introduzidos no SIAUDI-
RJ.
II - administrador do SIAUDI-RJ: é o agente responsável por manter e
operar o ambiente computacional do sistema, sendo encarregado de
instalar, customizar, suportar e manter servidores e bancos de dados.

Art. 5º - A AGE providenciará as instruções necessárias para o con-
trole de acesso de usuários e os manuais de utilização do SIAUDI-
RJ.

Parágrafo Único - O SIAUDI-RJ possuirá controle de acesso de
usuários de acordo com o perfil de cada servidor em função do cargo
que ocupa na organização e da atividade que executa no sistema.

Art. 6º - A operacionalização do SIAUDI-RJ será realizada em con-
sonância com as normas gerais definidas por esta Resolução, e per-
mitirá:

I - a inserção do Plano Anual de Auditoria - PLANAT no sistema;
II - a avaliação dos riscos de auditoria;
III - o planejamento, individualizado, das auditorias a serem realiza-
das;
IV - a juntada de evidências que corroborem os achados de audito-
ria;
V - a avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da ges-
tão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da
administração estadual;
VI - o reporte de relatórios para os órgãos e entidades; e
VII - o monitoramento de recomendações de auditoria.

§ 1º - Os trabalhos de auditoria desenvolvidos por meio do SIAUDI-RJ
serão executados pelas Coordenadorias e Superintendências da
AGE.

§ 2º - O planejamento, a execução e a comunicação dos resultados
devem ser supervisionados e continuamente analisados e avaliados
pela área de atuação da Auditoria Geral do Estado, com o objetivo de
alimentar o fluxo da metodologia dos trabalhos no âmbito do Sistema
de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

§ 3º - O acesso direto à base de dados será restrito aos adminis-
tradores responsáveis pela manutenção do SIAUDI-RJ.

§ 4º - Fica vedado aos administradores referidos no § 3º, sujeitando à
responsabilização individual:

I - divulgar informações armazenadas na base de dados do sistema;
e
II - alterar dados, salvo para sanar incorreções decorrentes de erros
ou mau funcionamento do SIAUDI-RJ, mediante expressa autorização
do responsável pela área de tecnologia, a qual o sistema faça parte.

§ 5º - Deverá ser realizada cópia de segurança periódica da base de
dados do SIAUDI-RJ que permita a sua recuperação em caso de in-
cidente ou falha, sem prejuízo de outros procedimentos.

Art. 7º - O armazenamento, a importação e a exportação dos dados
de auditoria, e a integração e consolidação de informações servirão
de subsídios para análises estatísticas e gerenciais.

Art. 8º - O gerenciamento de riscos será realizado a partir da ela-
boração da Matriz de Risco, com base na Norma Internacional ISO
31.000 que fornece diretrizes para a gestão de riscos, considerando
os fatores de riscos em termos de probabilidade e impacto, publicada
no Plano Anual de Auditoria da AGE.

Art. 9º - A elaboração do Planejamento de Auditoria deverá apresen-
tar:

I - descrição das ações programadas de auditoria interna, apresen-
tando o objetivo da auditoria, o escopo dos trabalhos, a representa-
tividade e amplitude dos exames, a origem da demanda, os riscos
pré-identificados, alternativas de mitigação, os resultados esperados e
os conhecimentos específicos requeridos, consignando-se, ainda, as
seguintes informações:
a) Apresentação da metodologia utilizada para análise e avaliação dos
riscos inerentes aos processos chaves dos órgãos e entidades, cujo
resultado possibilitou a seleção das macroações a serem auditadas no
exercício;
b) Cronograma de trabalho com a indicação de local e data provável
de realização das auditorias específicas;
c) Recursos humanos a serem empregados com a identificação de
auditores/horas e custos estimados; e
d) Resumo da distribuição de horas produtivas.
II- as ações de desenvolvimento institucional e capacitações previstas,
com o objetivo de fortalecimento das atividades de auditoria interna.

Art. 10 - As recomendações de auditoria inseridas no SIAUDI-RJ se-
rão encaminhadas ao órgão e entidade auditada pela AGE por meio
de comunicação oficial, com base nos relatórios gerados ao final dos
processos de auditoria.

Art. 11 - O monitoramento das recomendações tem por finalidade bá-
sica, desenvolver metodologias, corrigir desvios e garantir os objetivos
previstos, constituindo-se em processo usado como orientação, desen-
volvimento das equipes e aprimoramento dos trabalhos, com vistas a
indicar as correções a serem feitas, no sentido de se alcançarem os
objetivos da organização.

§ 1° - O monitoramento das recomendações, realizado por meio do
SIAUDI-RJ, compreenderá a análise das evidências e a revisão das
atividades estabelecidas previamente no Plano de Ação, podendo ser
realizadas visitas técnicas ao órgão ou entidade auditada até a cons-
tatação da efetiva implementação das recomendações emitidas pela
AGE.

§ 2º - As respostas com as evidências das recomendações serão en-
viadas, pelos órgãos e entidades, de acordo com o cronograma do
Plano de Ação estabelecido com a AGE.

CAPÍTULO II
DOS USUÁRIOS

Art. 12 - O SIAUDI-RJ possui os seguintes perfis:

I - Perfil Auditor-Geral do Estado: Auditor do Estado ocupante do car-
go de Auditor-Geral do Estado do Rio de Janeiro. Possui acesso ir-
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restrito aos relatórios elaborados, tendo como função homologá-los, a
fim de que os mesmos sejam encaminhados aos respectivos ór-
gãos/entidades auditadas.
II - Perfil Superintendente: Auditor do Estado ocupante do cargo de
Superintendente da Auditoria Geral do Estado, responsável por revisar
e finalizar os relatórios de auditoria, e encaminhá-los ao Auditor-Geral
do Estado.
III - Perfil Coordenador: Auditor do Estado ocupante do cargo de Co-
ordenador de Auditoria, responsável por revisar os relatórios de au-
ditoria elaborados pela equipe e encaminhá-los ao Superintendente de
Auditoria.
IV - Perfil Auditor: Auditor do Estado responsável por elaborar os re-
latórios, bem como monitorar a execução das recomendações exara-
das.
V - Perfil Auditado: órgão ou entidade da administração direta e in-
direta do Poder Executivo estadual responsável por apresentar mani-
festação quanto às recomendações exaradas pela AGE nos relatórios
em que o mesmo figure como auditado.
VI - Perfil Auditado - Acesso a Item: unidade/departamento subordi-
nado ao órgão/entidade responsável por auxiliar este último na apre-
sentação de manifestação quanto às recomendações exaradas pela
AGE nos relatórios de auditoria.
VII - Perfil Administrador do Sistema: agente com acesso irrestrito ao
sistema, sendo responsável pela administração do mesmo, incluindo o
gerenciamento de usuários

Parágrafo Único - A inclusão de novo perfil, caso seja necessário,
fica a critério do Auditor-Geral do Estado.
Art. 13 - Os usuários do sistema serão cadastrados pela área res-
ponsável gestora do SIAUDI-RJ.

Parágrafo Único - O responsável pela área de tecnologia a qual o
sistema faça parte, informará aos administradores do SIAUDI-RJ o
perfil de cada usuário para cadastro.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 14 - Fica o Auditor-Geral do Estado autorizado a disciplinar, por
ato próprio, a aplicação das normas definidas nesta Resolução visan-
do à operacionalidade do sistema.

Art. 15 - Os casos omissos serão resolvidos pela AGE.

Art. 16 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 31 de janeiro de 2023

DEMETRIO ABDENNUR FARAH NETO
Controlador-Geral do Estado

Id: 2455516

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DESPACHO DO CONTROLADOR
DE 19.01.2023

PROCESSO Nº SEI-320001/003333/2021 - CELSO SANTOS DE OLI-
VEIRA, Auditor do Estado, ID nº. 30002940/01, AUTORIZO a fruição
de 3 (três) meses de licença prêmio referente ao período aquisitivo
de: 13/10/2010 a 11/10/2015, a contar de 13/02/2023 até 13/05/2023.

Id: 2455426

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS

DESPACHO DA ASSESSORA
DE 30.01.2023

PROCESSO Nº SEI-E-04/068/508/2017 - CONCEDO 3 (três) meses
de licença prêmio ao servidor THIAGO COUTO LAGE, Auditor do Es-
tado, ID nº. 50059114/01, referente ao período aquisitivo de
14/06/2017 a 12/06/2022.

Id: 2455423

Gabinete de Segurança Institucional do Governo
do Estado do Rio de Janeiro

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 30/01/2023

PROCESSO Nº SEI-150001/027519/2022 - Vinculação de Placas Par-
ticulares - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL. A U TO R I Z O ,
nos termos do Decreto nº 47.805, de 20.10.2021.

Id: 2455455

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS
DE 24.01.2023

PROCESSO Nº SEI-390004/000043/2023 - Nos termos do disposto no
Art. 9º, do Decreto Estadual nº 47.353/2020, RECONHEÇO a dívida
de exercício anterior, no valor de R$ 309,87 (trezentos e nove reais e
oitenta e sete centavos), competência 2022, constante na folha de pa-
gamento de pessoal de janeiro de 2023.

Id: 2455479

Secretaria de Estado de Transformação Digital

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA PRODERJ/PRE Nº 1.044 DE 01 DE FEVEREIRO DE
2023

DESIGNA OS MEMBROS DA COMISSÃO PA-
RA ANALISAR OS RECURSOS DECORREN-
TES DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO PARA
PROGRESSÃO DOS SERVIDORES.

O PRESIDENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DOESTADO DO RIO DE JANEIRO - PRODERJ,
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem os incisos I, III e

V do art. 73 do Regimento Interno do PRODERJ, aprovado pelo De-
creto n.º 48.091, de 19 de maio de 2022, e o art. 7º da Lei n.º 6.593,
de 19 de novembro de 2013, e tendo em vista o que consta dos au-
tos do processo n.º SEI-430002/000167/2023,

CONSIDERANDO:

- a Lei n.º 6.593, de 19 de novembro de 2013, que reestruturou o
Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos do Centro de Tecnologia
de Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRO-
DERJ- o art. 6º da Lei n.º 6.593/2013 que estabelece que a progres-
são funcional dos servidores mencionados ocorrerá mediante avalia-
ção de desempenho;
- o art. 7° da Lei n.º 6.593/2013 que instituiu a Comissão de Ava-
liação de desempenho para Progressão dos servidores do PRO-
DERJ;
R E S O LV E :
Art. 1º - Designar os membros da Comissão de Avaliação de desem-
penho para Progressão dos servidores do Centro de Tecnologia de In-
formação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro - PRODERJ.

Art. 2º - A Comissão, sob a coordenação do primeiro, será composta
pelos seguintes servidores:
I - Titular: Marcelo Roberto Gifford Monteiro, Analista de Sistemas e
Métodos, ID Funcional n.º 28256832;II - Titular: Thales Rodrigues Aze-
vedo, Analista de Sistemas e Métodos, ID Funcional n.º 28254481;III -

Titular: Lea Lucia Silva Loiola, Representante dos Servidores, Téc-
nico de Suporte, ID Funcional n.º 2824466-4;IV - Primeiro Suplente:
Marcio Pereira das Chagas Verissimo, Técnico de Suporte, ID Fun-
cional n.º 28230779;V - Segundo Suplente: Antonio Andre Lopes Ta-
vares do Couto, Técnico de Suporte, ID Funcional n.º 28221648.
Parágrafo único. Os membros titulares da Comissão serão substituí-
dos em suas ausências e impedimentos pelos suplentes, observada a
ordem de suplência.

Art. 3º - A Comissão terá as seguintes atribuições:
I - analisar, com base nas regras descritas no Regulamento para Ava-
liação de Desempenho para Progressão, os recursos dos servidores
avaliados, propostos por aqueles que discordarem do resultado da
avaliação realizada;II - elaborar parecer sobre os recursos propostos,
observando as regras descritas no Regulamento para Avaliação de
Desempenho para Progressão;III - submeter o parecer à Presidência
do PRODERJ.

Art. 4º - A Comissão deverá analisar os recursos e elaborar os pa-
receres na forma e no prazo exigido no Regulamento para Avaliação
de Desempenho para Progressão.

Art. 5° - O parecer sobre o recurso do servidor avaliado deverá ter,
obrigatoriamente, a assinatura de 3 (três) membros da comissão.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria PRO-
DERJ/PRE n.º 680, de 16 de maio de 2018.

Rio de Janeiro, 01 de fevereiro de 2023
FLÁVIO SEBASTIÃO RODRIGUES DA SILVA

Presidente

Id: 2455431

TUDO QUE UMA 
EMPRESA QUER
O RIO DE JANEIRO
AGORA TEM.

O trabalho do Governo do Estado está transformando o Rio de 
Janeiro no lugar certo para investir, fazer negócios e crescer. 
Subimos 6 posições no ranking de competitividade dos 
estados. Aqui tem indústria, comércio, serviços, agropecuária, 
turismo, mão de obra qualifi cada e muito mais.

#RJpronto
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Saiba mais em www.rj.gov.br
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