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Secretaria de Estado de Obras e Habitação
ACEITAÇÃO DEFINITIVA

A COMISSÃO, abaixo assinada, atesta o RECEBIMENTO DEFINITI-
VO, referente a Execução de Serviços de Recapeamento Asfáltico de
vias urbanas consistindo no fornecimento e aplicação de massa as-
fáltica, CBUQ, e demais insumos na Região Metropolitana do Estado
do Rio de Janeiro, referente ao Contrato n° 050/2014, com o CON-
SÓRCIO ASFALTO REGIÃO METROPOLITANA., objeto do processo
n° E-17/001/2311/2013, corresponde à etapa final da obra e de acordo
com o Contrato e seus aditivos, nos termos do art. 73, inciso I, alínea
“b” da Lei n° 8.666/93, e suas alterações.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2018
Gaspar Antunes O. Neto - SEOBRAS - Mat. nº 963.215-9
Valdir de Souza Junior - SEOBRAS - Mat. n° 5017559-9

Id: 2129645

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL

APOSTILAS DA DIRETORA
DE 27.08.2018

ATO DE 22.11.1990 - MARIO CAMPOS DO AMARAL FILHO, Enge-
nheiro, Nível F, matrícula n.º 360.603-5, Id Funcional nº 28693183. De
acordo com o disposto no artigo 6º da Lei nº 1.608, de 15.01.1990 e
tendo em vista o que consta do Processo nº E-17/500.241/2012, fica
atribuído ao servidor a quem se refere o presente título, a partir de
30.06.2018, o aumento de 5% (cinco) por cento, correspondente ao
11º grau de progressão horizontal (triênio) correspondente a 60%
(sessenta) por cento calculados sobre o vencimento base do seu car-
go.

Id: 2129682

SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS E HABITAÇÃO
INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

DIRETORIA DE APOIO OPERACIONAL

DESPACHO DA DIRETORA
DE 28.08.2018

PROCESSO Nº E-17/004/100048/2018 - ALCIR FERNANDO MARTI-
NAZZO, Engenheiro, Nível F, matrícula n.º 272.393-0, Id Funcional nº
19194773. De acordo com o disposto no artigo 129 do Decreto nº
2.479, de 08.03.1979, CONCEDO 12 (doze) meses de Licença Espe-
cial relativa ao período base de 01.08.1987 a 02.05.2017.

Id: 2129684

FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 27.08.2018

PROC. N° E-17/003.003454/2017 - Consubstanciado no parecer da
Assessoria de Planejamento de fls. 520, AUTORIZO a Implantação de
rótula viária na RJ-102, no trecho de interseção da Av. José Bento
Ribeiro e Rua Umberto Modiano, em Búzios - RJ, objeto do Processo
n° E-17/003.003454/2017, a cargo da OPPORTUNITY FUNDO DE IN-
VESTIMENTO IMOBILIÁRIO.

Id: 2129432

Secretaria de Estado de Segurança

ATO DO SECRETÁRIO

INSTRUÇÃO NORMATIVA SESEG Nº 02
DE 30 DE AGOSTO DE 2018

ESTABELECE DIRETRIZES PARA A ÁREA DE
SEGURANÇA TURÍSTICA, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a importância socioeconômica do desenvolvimento da atividade tu-
rística para o Estado do Rio de Janeiro;

- a adoção de mecanismos e instrumentos que possibilitem a troca de
informações, experiências e do fortalecimento das relações e parce-
rias entre diversos participantes que compõem o Sistema Nacional de
Turismo;

- o Código de Ética Mundial para o Turismo, que prevê a missão das
autoridades públicas em assegurar a proteção dos turistas e dos vi-
sitantes, bem como garantir a segurança aos prestadores de serviços
e profissionais do turismo;

- o incentivo às soluções de segurança pública que envolvam todo o
setor turístico privilegiando destinos seguros, organizados e que pos-
sam oferecer serviços de qualidade e experiências positivas;

- a necessidade de aprimorar os processos de atuação articulada, in-
tersetorial e interoperativa que envolvam as instituições que participam
ou apoiam a segurança turística, no âmbito do Estado do Rio de Ja-
neiro;

- a necessidade de ampliar a efetividade das estratégias de seguran-
ça turística no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, destacando a im-
portância das ações integradas com as demais instituições de segu-
rança pública, agências, órgãos públicos dos três níveis de governo e
do setor privado, que cotejam o tema sobre segurança turística nas
suas diversas dimensões;

- o relatório final elaborado pelo Grupo de Trabalho instituído pela Re-
solução SESEG nº 1200, de 20 de junho de 2018, com fins de apre-
sentar diretrizes norteadoras para a área de segurança turística no
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a serem observadas pelas Po-
lícias Civil e Militar, referentes aos atos administrativos, fórum de ar-
ticulação, atualização de estratégias e planos operacionais dessas for-
ças policiais voltados para a área turística, e

- o que consta do Processo nº E-09/001/100046/2018;

RESOLVE:

TÍTULO I
Dos Conceitos

Art. 1º - Turismo compreende o conjunto de atividades que as pes-
soas realizam durante viagens e estadas em lugares diferentes do
seu entorno habitual, por um período inferior a um ano, com finali-
dade de lazer, negócio ou outros (Organização Mundial do Turismo -
OMT).

Parágrafo Único - Para fins de delimitação de competência, no âm-
bito da presente Instrução Normativa, turistas são pessoas não resi-
dentes no Estado do Rio de Janeiro oriundas de outros Estados do
Brasil (turistas nacionais) ou outros Países (turistas estrangeiros), cu-
jas finalidades de viagem podem ser classificadas em: férias, distra-
ção, negócios, saúde, estudo, religião, esporte, congressos e outros
eventos não permanentes.

Art. 2º - Local de Interesse Turístico é um lugar com atrativos que os
turistas visitam geralmente por seu valor cultural, importância histórica,
beleza natural ou artificial, ou para recreação e diversão. (Plano Di-
retor de Turismo do Estado do Rio de Janeiro - PDTERJ, 2001).

Art. 3º - Regiões Turísticas são áreas que guardam, internamente, um

sentido de homogeneidade e complementaridade, que traduzem sua
identidade geográfica, paisagística, territorial e de oferta de infraestru-
tura e serviços. (Plano Diretor de Turismo do Estado do Rio de Ja-
neiro - PDTERJ, 2001).

TÍTULO II
Dos Princípios

Art. 4º - A segurança turística no âmbito do Estado do Rio de Janeiro
reger-se-á pelos seguintes princípios, dentre outros:

I - preservação da vida e respeito à dignidade humana;

II - respeito e obediência às leis;

III - excelência técnica;

IV - proatividade;

V - integração.

Título III
Das Regras Gerais

Art. 5º - A segurança turística do Estado do Rio de Janeiro será ope-
racionalizada através de planejamentos integrados pelas Polícias Civil
e Militar conforme dinâmicas socioespaciais e demandas específicas
para área da segurança pública, objetivando garantir a segurança do
turista, bem como para garantir que o turista observe a legislação em
vigor.

Art. 6º - A atuação das Polícias Civil e Militar na área da segurança
turística deve ser pautada na busca da articulação intersetorial e in-
teroperativa que envolva todas as instituições que participam ou
apoiam a segurança turística no âmbito do Estado do Rio de Janei-
ro.

§ 1º - As atribuições da PCERJ serão exercidas pela Delegacia Es-
pecial de Apoio ao Turismo (DEAT) como órgão centralizador de diag-
nóstico, doutrina, capacitação, informações, aprimoramento de tecno-
logias e protocolos baseados nas melhores práticas observadas em
experiências próprias e de outras organizações policiais voltadas à se-
gurança turística, que terão suas atuações disciplinadas por portaria
da Chefia da Polícia Civil.

§ 2º - As atribuições da PMERJ serão exercidas pelo Batalhão de Po-
liciamento em Áreas Turísticas (BPTur) como órgão centralizador de
diagnóstico, doutrina, capacitação, informações, aprimoramento de tec-
nologias e protocolos baseados nas melhores práticas observadas em
experiências próprias e de outras organizações policiais voltadas à se-
gurança turística, que terão suas atuações disciplinadas por ato do
Comando Geral da corporação.

§ 3º - As bases de dados sobre os registros da PCERJ e da PMERJ,
envolvendo turista, deverão ser qualificadas através de ajustes em
seus respectivos sistemas, bem como a capacitação de seus integran-
tes.

Art. 7º - Para fins de consecução de estratégias qualificadas de se-
gurança turística no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, será ela-
borado índice de relevância pelo ISP (Instituto de Segurança Pública),
com base em critérios técnicos, que definirá os locais e regiões con-
siderados prioritários para adoção de medidas qualificadas de segu-
rança turística.

Art. 8º - Para subsidiar o processo decisório do Secretário de Estado
de Segurança, do Chefe da Polícia Civil, do Comandante Geral da
Polícia Militar, e das respectivas unidades subordinadas, o Instituto de
Segurança Pública (ISP) realizará relatório analítico anual acerca das
atividades desenvolvidas na área de segurança turística, em seus as-
pectos quantitativos e qualitativos.

Parágrafo Único - O ISP disponibilizará, também, para as Polícias Ci-
vil e Militar, ferramenta de análise criminal contendo índices, mapas,
gráficos e outros recursos para que os setores de planejamento ope-
racional das polícias possam aprofundar sua análise criminal e dar
respostas mais céleres e eficazes aos problemas de criminalidade vol-
tados ao turismo no Estado.

Art. 9° - A SESEG, como órgão responsável por gerir a política de
segurança pública no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e a fim de
promover o seu aprimoramento constante, adotará as seguintes pro-
vidências, sem prejuízo de outras julgadas oportunas.

I - incentivar e apoiar a institucionalização dos projetos de segurança
turística criados e/ou mantidos no âmbito das instituições policiais;

II - apoiar a elaboração de estratégias para integrar as ações de for-
mação e capacitação continuada em segurança turística para os pro-
fissionais de segurança pública;

III - realizar a indução, apoio e avaliação das ações em segurança
turística em parceria com outras secretarias de governo, em nível mu-
nicipal, estadual ou federal;

IV - apoiar e incentivar o desenvolvimento e aprimoramento de tec-
nologias e o processo de busca das melhores práticas por outras or-
ganizações policiais voltadas para a segurança turística;

V - propor a abertura e manutenção de canais permanentes de diá-
logo com o setor privado e os diversos órgãos públicos voltados ao
turismo para a formulação de políticas e iniciativas visando à segu-
rança dessas áreas e estimulando a participação qualificada nas ins-
tâncias existentes de seus órgãos subordinados e ou vinculados;

VI - estimular o processo de avaliação de risco compreendendo a
identificação e análise das fontes de ameaças, causas, consequências
e probabilidade de ocorrência de riscos em locais de interesse turís-
tico no âmbito do Estado com a consequente atribuição das respec-
tivas responsabilidades aos diversos órgãos envolvidos na temática no
âmbito dos três níveis de governo, empresas e prestadores de ser-
viços;

VII - o planejamento integrado de grandes eventos com especial in-
teresse e impacto turístico será coordenado pela Subsecretaria de Co-
mando e Controle (SSCC/SESEG).

TÍTULO IV
Das Disposições Finais

Art. 10 - Os órgãos subordinados e vinculados a esta pasta deverão
envidar esforços no sentido de incorporar as regras relacionadas nos
artigos anteriores para que sejam levadas a efeito no menor prazo
possível, sem prejuízo dos projetos em andamento considerados es-
tratégicos.

Art. 11 - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
publicação desta Instrução Normativa, para que as polícias civil e mi-
litar providenciem:

I - revisão dos atos normativos, sistemas de base de dados e pla-
nejamentos, de forma a incorporar o presente conteúdo nos seus res-
pectivos conjuntos de regras, protocolos operacionais e procedimen-
tos;

II - mapeamento de recursos humanos e materiais, pontos focais, ato-
res externos intervenientes e respectivas responsabilidades, nas diver-
sas áreas de interesse turístico.

Parágrafo Único - As providências de que tratam os incisos I e II
deste artigo, depois de compiladas, serão destinadas ao Comitê In-
tegrado de Segurança Turística com o objetivo de consolidação do
Plano Integrado de Segurança Turística do Estado do Rio de Janei-
ro.

Art. 12 - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Rio de Janeiro, 30 de agosto de 2018

General RICHARD FERNANDEZ NUNES
Secretário de Estado de Segurança

Id: 2129801

ATOS DO SECRETÁRIO
DE 28.08.2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, que lhe conferem o Decreto nº
001, de 13 de março de 2018,

RESOLVE:

NOMEAR DOUGLAS ULTRAMAR LIMA, MAJ PM RG 80.900, Id
Funcional nº 4189295-0, para exercer o cargo em comissão de As-
sistente, Símbolo DAS-6, Assistente da 2ª Seção da Diretoria de Lo-
gística - DL/DGAF, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da
Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por AN-
GELO DA COSTA PEREIRA, TEN CEL PM RG 56.487, Id Funcional

n.º 22483683, com validade a contar de 13 de agosto de 2018. Pro-
cesso nº E-09/088/100053/2018.

NOMEAR ANGELO DA COSTA PEREIRA, TEN CEL PM RG 56.487,
Id Funcional nº 2248368-3, para exercer o cargo em comissão de Di-
retor de Hospital, Símbolo DAS-7, do Hospital Central da Polícia Mi-
litar - HCPM, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Se-
cretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por MÁRCIA
DIAS DE ANDRADE CEL PM RG 45.890, ID Funcional n.º 2429771-2,
com validade a contar de 09 de agosto de 2018. Processo nº E-
09/088/100043/2018.

NOMEAR WAGNER RODRIGUES BISPO, 2º TEN PM RG 58.724, Id
Funcional nº 2411664-5, para exercer o cargo em comissão de As-
sistente, Símbolo DAS-6, Chefe da 1ª Seção da Diretoria de Finanças
- DF/1, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria
de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por CARLA ROCHA
MARTINS DOS SANTOS - MAJ PM RG 67.794, Id Funcional
2447706-0, com validade a contar de 31 de julho de 2018. Processo
nº E-09/088/100024/2018.

NOMEAR ANDRÉ ROBERTO MARQUES BALTHAR, MAJ PM RG
58.815, Id Funcional nº 2153791-7, para exercer o cargo em comissão
de Assistente, Símbolo DAS-6, Chefe da 2ª Seção da Diretoria de Fi-
nanças - DF/DGAF, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da
Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por FLÁ-
VIA GABRIELLA SANTANA XAVIER - MAJ PM RG 67.814, Id Fun-
cional 2449436-4, com validade a contar de 08 de agosto de 2018.
Processo nº E-09/088/100036/2018.

Id: 2129395

ATOS DO SECRETÁRIO
DE 28.08.2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais, que lhe conferem o Decreto nº
001, de 13 de março de 2018,

RESOLVE:

EXONERAR, com validade a contar de 08 de agosto de 2018, RO-
BERTO CHRISTIANO DANTAS, TEN CEL PM RG 56.458, Id, Fun-
cional n.º 2251495-3, do cargo em comissão de Chefe de Seção - 1ª
Seção do Estado Maior Geral - EMG PM/1, Símbolo DAS-7, da Po-
lícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de
Segurança. Processo nº E-09/088/100035/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 13 de agosto de 2018, FLÁ-
VIO SANTOS CARDOZO, MAJ PM RG 57.364, Id Funcional n°
2482514-0, do cargo em comissão de Assistente, Símbolo DAS-6,
Chefe da 4ª Seção da Diretoria Geral de Ensino e Instrução - DGEI/4,
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Es-
tado de Segurança. Processo nº E-09/088/100049/2018.

NOMEAR FLÁVIO SANTOS CARDOZO, MAJ PM RG 57.364, Id Fun-
cional n° 2482514-0, para exercer o cargo em comissão Assistente,
Símbolo DAS-6, Chefe da 1ª Seção da Diretoria Geral de Ensino e
Instrução - DGEI/1, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da
Secretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por MAR-
CILENE SILVA BRAGA, MAJ PM RG 65.094, Id Funcional n.º
2448504-7, com validade a contar de 13 de agosto de 2018. Proces-
so nº E-09/088/100049/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 15 de agosto de 2018, JOSÉ
MARIO DE LUCA, CEL PM MED RG 54.663, Id Funcional 24693588,
do cargo em comissão de Assistente, Símbolo DAS-6, Chefe da Se-
ção de Técnica de Saúde - DGS, da Polícia Militar do Estado do Rio
de Janeiro, da Secretaria de Estado de Segurança. Processo nº E-
09/088/100052/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 06 de agosto de 2018, HIL-
TON RODRIGUES FERREIRA, MAJ PM RG 60.872, Id Funcional nº
2248658-5, do cargo em comissão de Assistente, Símbolo DAS-6,
Chefe da 4ª Seção da Diretoria de Logística - DL/DGAF, da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado de Se-
gurança. Processo nº E-09/088/100038/2018.

NOMEAR HILTON RODRIGUES FERREIRA, MAJ PM RG 60.872, Id
Funcional nº 2248658-5, para exercer o cargo em comissão de As-
sistente, Símbolo DAS-6, Chefe da 1ª Seção da Diretoria de Logística
- DL/DGAF, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, da Se-
cretaria de Estado de Segurança, anteriormente ocupado por Lorival
Belitardo de Carvalho Junior, TEN CEL PM RG 60.924, Id Funcional
nº 2379457-7, com validade a contar de 06 de agosto de 2018. Pro-
cesso nº E-09/088/100038/2018.

Id: 2129353

ATO DO SECRETÁRIO
DE 28.08.2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA, no uso das suas
atribuições legais, conforme o disposto no art. 1º, caput, do Decreto
nº 001, de 13 de março de 2018, seguindo orientação da Procura-
doria Geral do Estado, referente ao Processo Judicial nº 004716-
75.2015.8.19.0055, e tendo em vista o que consta no Processo Ad-
ministrativo nº E-09/090/100032/2018,

RESOLVE:

NOMEAR, em caráter provisório e sub judice e a contar de
27.11.2015, no posto de 2º Tenente PM Estagiário, e efetivar, a contar
de 29.04.2016, no posto de 2º Tenente PM, do Quadro de Oficiais
Auxiliares (QOA), Quadro I (Permanente - Q-1), da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, o SUBTENENTE PM (RG 52.069) CAR-
LOS PRAGA DE SOUZA ROCHA SILVA.

Id: 2129302

ATO DO SECRETÁRIO
DE 28.08.2018

REDUZ, em 50% (cinquenta por cento), a carga horária de trabalho,
do servidor JOSÉ FRANCO HENRIQUES MATOS LEITE, Inspetor de
Polícia, ID Funcional nº 2.944.924-3, matrícula nº 267.684-9, pelo pra-
zo de 01 (um) ano, a contar da data de publicação deste ato, com
fundamento no inciso XXI, do artigo 83, da Constituição do Estado do
Rio de Janeiro, no artigo 1º da Lei Estadual nº 3.807/2002, no artigo
1º do Decreto Estadual nº 14.870/1990, e tendo em vista o que cons-
ta no Processo Administrativo nº E-09/190/454/2016.

Id: 2129303

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 06.07.2018

PÁGINA 16 - 3ª COLUNA

ATO DO SECRETÁRIO
DE 04.07.2018

JOSÉ MARIO DE LUCA

Onde se lê: ...RG 56.663....
Leia-se: ...RG 54.663...

Id: 2129401

APOSTILA DO SECRETÁRIO
DE 28.08.2018

ATO DE 11.03.2015 - D.O. DE 12.03.2015 - CRISTIANE RODRIGUES
DE PAULA (RG 89.576) - EFETIVAÇÃO DEFINITIVA NO POSTO DE
1º TENENTE PM DENTISTA DO QUADRO DE SÁUDE DA POLÍCIA
MILITAR, EM RAZÃO DE DECISÃO JUDICIAL. Com fulcro na dele-
gação de competência estabelecida no art. 1º do Decreto Interventor
nº 001, de 13 de março de 2018, e o que consta no Processo nº E-
09/090/385/2014, passo a considerar a efetivação no posto da Oficial
PM, de que trata o ato em epígrafe, a contar de 29.06.2011.

Id: 2129301

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 03.04.2018

PÁGINA 06 - 2ª COLUNA

DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 28/03/2018

Processo nº E-12/001/416/2018

Onde se lê:
DO PROJETO LAPA PRESENTE ...

Comunicação
Arrow
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