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*PROCESSO Nº E-03/013/1583/2019 - INAH MARIA NICOLAI RA-
MOS, mat. n° 31940-0, ID. Funcional nº 40723275/1, Prof. Doc. I, ní-
vel C, ref. 8. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a
contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído
ao cargo de Prof. Doc. I, nível C, ref. 8 (Lei nº 6834/2014), no valor
de R$ 2.078,39 e 60% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de R$
1.247,03.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/015/755/2019 - HELENA LAPIDUS LASEVITCH,
mat. n° 283.397-8, ID. Funcional nº 39251845/1, Prof. Doc. II, nível C,
ref. 8. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a contar de
06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído ao cargo
de Prof. Doc. II, nível C, ref. 8 (Lei nº 6834/2014), no valor de R$
2.078,39 e 55% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de R$ 1.143,11.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/016/1713/2019 - ELIANE DE OLIVEIRA ES-
TRELA, mat. n° 5.011.007-1, ID. Funcional nº 34796215/1, Servente,
nível I. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a contar
de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído ao car-
go de Servente, nível I (Lei nº 6834/2014), no valor de R$ 782,01 e
45% de triênio (Lei nº 1258/87), no valor de R$ 351,90.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/010/2394/2018 - MARGARETE CONCEIÇÃO
DA SILVA, mat. n° 239.933-5, ID. Funcional nº 34369546/1, Prof. Doc.
II, nível A, ref. 6. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade
a contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuí-
do ao cargo de Prof. Doc. II, nível A, ref. 6 (Lei nº 6834/2014), no
valor de R$ 1.656,51 e 60% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de
R$ 993,91.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/010/1660/2019 - MARIA DA CONCEIÇÃO FER-
REIRA NUNES, mat. n° 282.250-0, ID. Funcional nº 33746222/1, Prof.
Doc. II, nível D, ref. 9. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de ina-
tividade a contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base
atribuído ao cargo de Prof. Doc. II, nível D, ref. 9 (Lei nº 6834/2014),
no valor de R$ 2.327,79 e 55% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor
de R$ 1.280,28.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/015/564/2019 - MARIA DE FATIMA PEREIRA
COUTINHO, mat. n° 256.694-1, ID. Funcional nº 39732819/1, Prof.
Doc. I, nível C, ref. 8. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de ina-
tividade a contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base
atribuído ao cargo de Prof. Doc. I, nível C, ref. 8 (Lei nº 6834/2014),
no valor de R$ 2.078,39 e 55% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor
de R$ 1.143,11.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/016/2792/2017 - MARIA HELIA DA LUZ
ENEAS, mat. n° 273.369-9, ID. Funcional nº 36996947/1, Servente, ní-
vel I. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a contar de
06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído ao cargo
de Servente, nível I (Lei nº 6834/2014), no valor de R$ 782,01 e 55%
de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de R$ 430,11.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/23/9/2019 - SONIA REGINA PINTO DOS SAN-
TOS, mat. n° 253.450-1, ID. Funcional nº 40237184/1, Prof. Doc. I,
nível D, ref. 9. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a
contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído
ao cargo de Prof. Doc. I, nível D, ref. 9 (Lei nº 6834/2014), no valor
de R$ 2.327,79 e 55% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de R$
1.280,28.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/004/1886/2019 - VERA LUCIA MOTA BATISTA,
mat. n° 518.864-4, ID. Funcional nº 37754440/1, Prof. Doc. II, nível B,
ref. 7. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de inatividade a contar de
06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base atribuído ao cargo
de Prof. Doc. II, nível B, ref. 7 (Lei nº 6834/2014), no valor de R$
1.855,71 e 60% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor de R$ 1.113,43.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

*PROCESSO Nº E-03/010/207/2019 - EDNA DE PAIVA CARNEIRO
DA COSTA, mat. n° 249.632-1, ID. Funcional nº 39971082/1, Prof.
Doc. II, nível D, ref. 9. FIXADOS OS PROVENTOS mensais de ina-
tividade a contar de 06/06/2019, assim discriminado: Vencimento-base
atribuído ao cargo de Prof. Doc. II, nível D, ref. 9 (Lei nº 6834/2014),
no valor de R$ 2.327,79 e 55% de triênio (Lei nº 1608/90), no valor
de R$ 1.280,28.

*Republicado por incorreções no original, publicado no D.O. de
07/06/2019.

Id: 2281854

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
CORREGEDORIA INTERNA

ATOS DO CORREGEDOR
DE 17.11.2020

PRORROGA por 08 (oito) dias o prazo para conclusão dos trabalhos
de sindicância, objeto do Processo nº SEI-030029/003016/2020, publi-
cado no D.O. de 26/10/2020.

PRORROGA por 08 (oito) dias o prazo para conclusão dos trabalhos
de sindicância, objeto do Processo nº SEI-030029/002947/2020, publi-
cado no D.O. de 26/10/2020.

Id: 2281935

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SUBSECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
COORDENADORIA DE GESTÃO DE PESSOAS -

METROPOLITANA VI

DESPACHOS DO COORDENADOR
DE 1 7 / 11 /2020

PROCESSO Nº SEI-0300038/000053/2020 - BEATRIZ BIANCA MI-
RANDA PAVÃO, Prof. Doc. I, mat. n° 3030.832-2, período base de
19/06/2012 a 05/07/2017, CONCEDO 03 (três) meses de licença es-
pecial.

PROCESSO Nº SEI-0300038/000113/2020 - KATIA HELENA BARROS
REIS PEREIRA, Agente Administrativo, mat. n° 5000.750-9, períodos
base de 04/03/1994 a 03/03/1999, de 04/03/1999 a 03/03/2004, de
04/03/2004 a 03/03/2009, de 04/03/2009 a 03/03/2014, e de
04/03/2014 a 03/03/2019, CONCEDO 15 (quinze) meses de licença
especial.

Id: 2282043

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOC I O E D U C AT I VA S

ATO DO CORREGEDOR
DE 17/11/2020

INSTAURA SINDICÂNCIA para apurar possíveis irregularidades des-
critas no Processo nº SEI-030022/011707/2020, SAD 1692, designan-
do para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
publicação, o Servidor Ricardo José Campos de Camargo Salles, Id.
Funcional nº 1988165-7.

Id: 2281845

Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Inovação

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E I N O VA -
ÇÃO.

ATO DA SUBSECRETÁRIA

RETIFICAÇÃO

D.O. DE 18/11/2020

PÁGINA 14 - 2ª COLUNA

PORTARIA SECTI/SUBCAPP N° 2 DE 13 DE NOVEMBRO DE 2020

DESIGNA SERVIDORES PARA FINS QUE
MENCIONA.

Onde se lê:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para compor a
Comissão de Especial de Seleção do Edital de Chamamento Público
01/2020, publicado em 17 de novembro de 2020.

Leia-se:

Art. 1º - Designar os servidores, abaixo relacionados, para compor a
Comissão de Especial de Seleção do Edital de Chamamento Público
01/2020, publicado em 18 de novembro de 2020.

Id: 2281995

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E I N O VA Ç Ã O

SUBSECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO TECNO-
LÓGICO

D E S PA C H O DO SUBSECRETÁRIO

DE 18. 11 . 2 0 2 0

PROCESSO Nº SEI-260016/000591/2020 - no uso das atribuições
que me confere a RESOLUÇÃO SECTI Nº 75/2020, declaro a Dis-
pensa de Licitação com base no Inciso II do artigo 24, Lei Federal
nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e, AUTORIZO a
despesa nos valores de R$ 1.405,50 (hum mil quatrocentos e cinco
reais e cinquenta centavos) a favor da RTJ Comércio de Pape-
laria Eireli-ME - CNPJ n° 28.863.681/0001-30 e R$ 1.607,50 (hum
mil seiscentos e sete reais e cinquenta centavos) a favor da VH
& M PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ nº
18.283.401/0001-61, perfazendo o valor total de R$ 3.013,00 (três
mil e treze reais).

Id: 2282050

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVA-
ÇÃO

FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTADUAL DA ZONA
OESTE - UEZO

ATO DA PRESIDENTE

RESOLUÇÃO CONSU Nº 036 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2020

APROVA ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO IN-
TERNO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA
FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTA-
DUAL DA ZONA OESTE - UEZO.

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVER-
SITÁRIO ESTADUAL DA ZONA OESTE - UEZO, no uso de suas
atribuições estatutárias e regimentais, na sua 72ª Reunião Extraordi-
nária realizada em 12 de novembro de 2020,

CONSIDERANDO:

- o Processo nº SEI-260002/000274/2020

- a Resolução CONSU nº 01 de 14 de julho de 2007.

R E S O LV E :

Art. 1º - Aprovar a atualização do Regimento Interno do Conselho
Universitário da Fundação Centro Universitário Estadual da Zona Oes-
te - UEZO (Resolução nº 01, de 14 de julho de 2007), nos termos do
anexo único desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação e
revoga as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2020

MARIA CRISTINA DE ASSIS
Presidente

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO
DA FUNDAÇÃO CENTRO UNIVERSITÁRIO

ESTADUAL DA ZONA OESTE - UEZO

CAPÍTULO I
DA NATUREZA E DA COMPOSIÇÃO

Art. 1º - O Conselho Universitário é o órgão deliberativo, normativo e
consultivo máximo da UEZO, exerce, na forma do Estatuto, do Re-
gimento Geral e deste Regimento Interno, a jurisdição superior em
seu âmbito.

Parágrafo único - No âmbito de suas atribuições, as decisões do Con-
selho Universitário só
podem ser revistas pelo próprio colegiado e submetem todos os ór-
gãos da UEZO.

Art. 2º - O Conselho Universitário é composto dos seguintes mem-
bros:

I - Reitor (a), seu Presidente;
II - Vice-reitor (a);
III - Pró-reitor (a) de Graduação;
IV - Pró-reitor (a) de Pesquisa e Pós-graduação;
V - Pró-reitor (a) de Extensão;
VI - Pró-reitor (a) de Administração e Finanças;
VII - 1 (um) docente do corpo efetivo de cada Unidade Universitária, e
seu suplente, eleitos, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução, pelas respectivas Unidades, tanto pelo corpo docente co-
mo pelo corpo discente, obedecido sempre o percentual de 70% (se-
tenta por cento) de peso para o corpo docente;
VIII - 1 (um) discente e seu suplente, eleitos, para o mandato de 1
(um) ano, permitida a recondução, cujo colégio eleitoral é composto
pelos alunos integrantes do quadro da UEZO há mais de 6 (seis) me-
ses;
IX - 1 (um) representante do corpo técnico-administrativo efetivo, e
seu suplente, eleitos, para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a
recondução, cujo colégio eleitoral é composto por todos os servidores
técnico-administrativos ocupantes de cargo efetivo da UEZO.

Art. 3º - Os membros relacionados nos incisos I, II, III, IV, V e VI do
artigo anterior, são membros natos.

Art. 4º - No impedimento ou ausência do Reitor (a) o Conselho Uni-
versitário será presidido pelo Vice-reitor (a) e subsequentemente pelos
membros natos, na ordem que se apresentam.

CAPÍTULO II
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 5º - Compete ao Conselho Universitário na forma do Estatuto, do
Regimento Geral da UEZO e deste Regimento Interno:

I - aprovar para ser submetido à apreciação do Governador do Estado
do Rio de Janeiro, o Regimento Geral da UEZO;
II - aprovar os Regimentos dos órgãos da UEZO;
III - aprovar modificações no Estatuto, no Regimento Geral, e nos Re-
gimentos dos órgãos da UEZO;
IV - elaborar, modificar e aprovar o seu próprio Regimento;
V - aprovar o Planejamento Estratégico da UEZO;
VI - homologar o resultado das eleições para Reitor (a) e Vice-Reitor
(a), encaminhando seus nomes para o Governador do Estado, para
fins de nomeação;
VII - referendar a indicação pelo (a) Reitor (a), de dois membros efe-
tivos e seus suplentes para a composição do Conselho Curador;
VIII - referendar propostas oriundas da Reitoria sobre convênios, ajus-
tes, acordos, mandatos ou outras formas de colaboração universitária
com entidades oficiais ou particulares, nacionais ou estrangeiras;
IX - decidir sobre os recursos interpostos de atos do (a) Reitor (a),
dos Diretores de Unidades e de Centros Setoriais, que importem vio-
lação da lei ou de mandamentos universitários, ouvir parecer dos res-
pectivos órgãos deliberativos;
X - deliberar sobre vetos do (a) Reitor (a) às decisões do Conselho
Universitário, no prazo de quinze (15) dias, a contar do seu recebi-
mento, só podendo rejeitá-lo pelo voto de dois terços (2/3) dos seus
membros, em escrutínio secreto;
XI - aprovar a criação ou extinção de cursos, por proposta do Con-
selho de Ensino, Pesquisa e Extensão;
XII - deliberar sobre a criação, desmembramento, fusão ou fechamen-
to de Unidades, por proposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão, de acordo com a legislação vigente, pelo voto de dois terços
(2/3) dos seus membros;
XIII - deliberar sobre questões omissas no Estatuto, no Regimento
Geral e em outros regimentos internos da UEZO;
XIV - opinar sobre consultas que lhe forem submetidas pelo (a) Reitor
(a);
XV - aprovar a proposta orçamentária para o exercício seguinte, en-
caminhada pela Reitoria, que deverá ser elaborada até 60 dias antes
do envio aos órgãos responsáveis pelo Projeto de Leis e Diretrizes
Orçamentárias;
XVI - homologar a concessão de títulos honoríficos e outras dignida-
des universitárias;
XVII - deliberar, em grau superior de recursos, sobre questões rela-
cionados com o corpo docente, técnico-administrativo e discente;
XVIII - dirimir conflitos relativos a competências entre órgãos delibe-
rativos da UEZO;
XIX - apurar atos de responsabilidade do (a) Reitor (a), na forma da
lei, do Estatuto e do Regimento Geral;
XX - apreciar recursos contra atos que importem violação da lei ou
mandamento universitário do Reitor e do Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão;
XXI - Cumprir e fazer cumprir as disposições do Estatuto e do Re-
gimento geral.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho Universitário são irrecor-
ríveis na instância administrativa. O Conselho Universitário poderá ad-
mitir pedido de reconsideração de suas decisões, requerida, uma úni-
ca vez, pela parte interessada.

CAPÍTULO III
DAS SESSÕES DO CONSELHO

SEÇÃO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 6º - As sessões do Conselho serão:

I - ordinárias;
II - extraordinárias;
III - solenes;
IV - especiais.

§ 1º - As sessões do Conselho Universitário serão públicas, excetuan-
do as sigilosas conforme legislação vigente.

§ 2º - As sessões sigilosas deverão ocorrer em sessões extraordiná-
rias com pauta única.

§ 3º - Sendo a sessão privativa dos membros do Conselho, retirar-se-
ão os funcionários que nele servem de assistência, sendo convidado
pelo Presidente um dos membros do Conselho para secretariar a ses-
são, a fim de reduzir a termo a decisão tomada, se assim for julgado
necessário pela maioria dos Conselheiros presentes.

Art. 7º - O comparecimento dos representantes do Conselho Univer-
sitário às sessões, salvo motivo justificado, é obrigatório e é prefe-
rencial a qualquer atividade da UEZO.

§ 1º - O representante titular impossibilitado de comparecer à reunião
do CONSU deverá comunicar ao membro suplente com antecedência
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, para as reuniões ordinárias, e
12 (doze) horas para as extraordinárias.

§ 2º - O representante do Conselho que, por motivo excepcional, não
puder comparecer à reunião convocada, deve comunicá-lo formalmen-
te à Secretaria dos Conselhos até 72 horas após a reunião.

Art. 8º - As atas das sessões do Conselho serão submetidas à apre-
ciação nas sessões ordinárias seguintes, só sendo válidas depois de
aprovadas.

§ 1º - As atas das sessões do Conselho serão distribuídas aos seus
membros, antes de submetidas à aprovação, devendo um exemplar
da versão aprovada ser arquivado.
§ 2º - A leitura da ata poderá ser dispensada apenas pela unanimi-
dade dos Conselheiros presentes ao debate da mesma.

§ 3º - Atas devem ser descritas concisamente contendo as decisões e
votos dos Conselheiros.

SEÇÃO II
DAS SESSÕES ORDINÁRIAS

Art. 9º - As sessões ordinárias serão destinadas à discussão e vo-
tação dos assuntos de decisão do Conselho e realizar-se-ão trimes-
tralmente.

§ 1º - As sessões ordinárias do Conselho Universitário necessitam
de convocação, cabendo ao secretário (a) do Conselho enviá-la, com
no mínimo 7 (sete) dias de antecedência, incluindo a pauta prevista
para a sessão, que será objeto de deliberação no início da ordem
do dia.

§ 2º - As sessões ordinárias poderão deliberar sobre qualquer ma-
téria prevista nas atribuições do Conselho Universitário, ressalvado o
disposto no Estatuto, no Regimento Geral e neste Regimento Interno.

Art. 10 - As sessões ordinárias do Conselho terão duração de, no
máximo, 3 (três) horas contadas de sua instalação, devendo terminar
ao longo deste período, a menos que haja prorrogação até o máxi-
mo de 60 (sessenta) minutos por proposta de qualquer dos Conse-
lheiros e aprovação de pelo menos 2/3 (dois terços) dos presentes.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Quinta-feira, 19 de Novembro de 2020 às 01:28:49 -0200.
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Art. 11 - O Conselho poderá converter em solene a primeira parte
da sessão ordinária e destiná-la a comemorações ou interromper os
seus trabalhos para receber autoridades ou personalidades, por de-
liberação da maioria dos Conselheiros presentes.

SUBSEÇÃO I
DA INSTALAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS

Art. 12 - As sessões ordinárias serão instaladas preferencialmente na
parte da tarde, desde que esteja presente o quórum regimental.

§ 1º - Entende-se por quórum regimental metade dos Conselheiros
mais um.

§ 2º - O quórum previsto no caput deste artigo será calculado e anun-
ciado pelo (a) Secretário (a) do Conselho, tendo em vista apenas o
número de membros em efetivo exercício.

§ 3º - Todos os membros do Conselho que registrarem a sua pre-
sença na sessão contribuem para o atendimento do número mínimo
previsto no parágrafo anterior.

§ 4º - Se em até 10 minutos na 1ª chamada e até 15 minutos na 2ª
chamada não houver número necessário para a instalação da sessão,
o Presidente ou quem na forma deste Regimento o possa substituir,
encerrará o registro de presença e declarará expressamente a inexis-
tência de sessão por falta de quórum para a sua abertura.

§ 5º - Havendo o quórum previsto, a sessão será instalada pelo Pre-
sidente ou por quem, na forma deste Regimento o possa substituir,
passando-se imediatamente à leitura e à aprovação da ata da sessão
a n t e r i o r.

§ 6º - Para a aprovação de atas das sessões basta a presença do
quórum regimental previsto neste artigo.

SUBSEÇÃO II
DO EXPEDIENTE

Art. 13 - Terminada a votação da ata da sessão anterior, passar-se-á
ao expediente, que constará de comunicações da Mesa e dos Con-
selheiros, apresentação de votos de pesar ou de regozijo, moções,
que serão submetidas à deliberação no fim da ordem do dia, ou de
projetos de resolução que serão encaminhados às Comissões com-
petentes.

§ 1º - Os Conselheiros que desejarem fazer uso da palavra no ex-
pediente, o qual terá a duração improrrogável de 30 (trinta) minutos a
contar do momento em que tiver sido aprovada a ata da sessão an-
terior, deverão inscrever-se em livro próprio, mantido sobre a mesa da
Presidência.

§ 2º - A palavra será dada aos Conselheiros por ordem de inscrição e
pelo prazo de 5 (cinco) minutos, salvo se 3 (três) no máximo, esti-
verem inscritos, e não se prorrogará o expediente ainda quando a re-
lação de inscritos não se tenha esgotado.

SUBSEÇÃO III
DO QUÓRUM PARA DELIBERAR E DA ORDEM DO DIA

Art. 14 - Para deliberar nas sessões ordinárias é indispensável a pre-
sença do quórum regimental dos membros do Conselho.

Parágrafo Único - O quórum previsto no caput deste artigo será cal-
culado e anunciado pelo secretário (a) do Conselho, tendo em vista
apenas o número de membros em efetivo exercício.

Art. 15 - Terminado o prazo destinado ao expediente e havendo nú-
mero mínimo para deliberar, passar-se-á à ordem do dia.

§ 1º - Instalada a ordem do dia, o (a) Presidente da sessão subme-
terá ao plenário a pauta prevista e previamente divulgada a fim de
que a mesma seja aprovada ou alterada na forma deste regimento.

§ 2º - O pedido de alteração de ordem e/ou inclusão de assunto deve
ser apresentado no início da reunião, com a devida justificativa.

§ 3º - A pauta para a ordem do dia poderá ser alterada nos seguintes
casos:

I - preferência para assunto constante da pauta;
II - retirada ou adiamento de assunto constante da pauta;
III - inclusão de assunto na pauta;
IV - inclusão de assunto na pauta em regime de urgência.

§ 4º - Se, terminado o expediente, não houver número para deliberar,
o Presidente da sessão poderá, a critério do plenário, submeter à dis-
cussão os assuntos constantes da ordem do dia prevista e, neste ca-
so, adiará a respectiva votação.

§ 5º - Em caso de inserção de ponto de pauta, ao final da sessão a
Secretaria dos Conselhos notificará, por email, a pauta atualizada.

Art. 16 - O adiamento da discussão de qualquer matéria poderá ser
solicitado por qualquer Conselheiro sendo decidido pelo quórum regi-
mental dos Conselheiros presentes.

Art. 17 - A inclusão ou a retirada de qualquer matéria da pauta pro-
posta poderá ser solicitada por qualquer Conselheiro e será decidida
pelo quórum regimental dos Conselheiros presentes.

Art. 18 - Poderá ser concedida a inclusão em regime de urgência pa-
ra imediata discussão e votação de qualquer assunto que não conste
da pauta da sessão, desde que este não implique alteração do Es-
tatuto ou do Regimento Geral.

§ 1º - A inclusão em regime de urgência deverá ser solicitada me-
diante requerimento justificado e assinado, pelo menos, por 5 (cinco)
membros do Conselho e somente será concedido pelo voto do quó-
rum regimental.

§ 2º - Uma vez aprovada a inclusão em regime de urgência, o as-
sunto dispensa parecer escrito das Comissões, mas deverá receber
parecer oral do (a) Presidente ou de um dos membros da Comissão
que este designar no momento, dando-se ao relator para estudar o
assunto, o prazo máximo de 15 (quinze) minutos, durante o qual o
Conselho poderá prosseguir no exame da ordem do dia, sem que is-
so suspenda a urgência.

Art. 19 - Os requerimentos de inclusão em regime de urgência serão
obrigatoriamente submetidos ao plenário para deliberação, sem dis-
cussão, podendo apenas encaminhar-lhe a votação dois oradores, um
para justificar a inclusão na pauta e outro para rejeitar, se for o ca-
so.

Parágrafo Único - O requerimento de inclusão em regime de urgên-
cia deverá ser apresentado durante a ordem do dia antes da apro-
vação da pauta da sessão e deverá ser instruído com a proposta de
resolução ou decisão do mesmo e com a justificativa da urgência.

Art. 20 - Quando a discussão da matéria, para a qual tiver sido con-
cedida a urgência, demonstrar a necessidade de se proceder a algu-
ma diligência, poderá qualquer dos Conselheiros propor que a urgên-
cia seja sustada pelo voto do quórum regimental.

Art. 21 - A matéria a que se tenha reconhecido urgência continuará
nesse regime até deliberação final, salvo se, pelo voto do quórum re-
gimental, a urgência for sustada.

Art. 22 - Aprovada a pauta para a ordem do dia, o (a) Presidente da
sessão submeterá ao Conselho os assuntos na sequência estabele-
cida em pauta, dando a palavra em primeiro lugar aos respectivos re-
latores.

Art. 23 - O pedido de vista de processo será concedido, automati-
camente, a todo Conselheiro que o solicitar durante a sessão em que
for lido, pela primeira vez, o parecer da Comissão.

Parágrafo Único - Não será concedida vista do processo submetido
ao regime de urgência.

Art. 24 - Em caso de pedido de vista, todos os solicitantes terão um
prazo máximo de 3 (três) dias úteis, enquanto isto o processo estará
sobrestado.

Art. 25 - O pedido de vista interromperá imediatamente a discussão,
do respectivo item de pauta, até nova sessão.

Art. 26 - Toda vez que outra Comissão for chamada a opinar sobre
um processo já relatado, abrir-se-á nova oportunidade de pedido de
vista, dentro das condições estabelecidas neste Regimento.

Art. 27 - O pedido de vista poderá ser renovado uma vez que ao
processo se venha a fazer juntada de novos documentos, por defe-
rimento do Presidente, da Comissão responsável pelo parecer ou da
maioria do Conselho, em petição do interessado, ou em consequência
de diligência determinada pelo Conselho.

Art. 28 - Esgotada a ordem do dia, qualquer membro do Conselho
poderá obter a palavra pelo prazo máximo de 10 (dez) minutos, para
tratar de assuntos de interesse universitário, ou para explicação pes-
soal.

SEÇÃO III

DAS SESSÕES EXTRAORDINÁRIAS

Art. 29 - As sessões extraordinárias do Conselho Universitário serão
convocadas quando necessário, com objetivo expresso.

§ 1º - As sessões extraordinárias serão convocadas pelo (a) Reitor (a)
ou a requerimento de um terço (1/3) dos membros em efetivo exer-
cício.

§ 2º - As convocatórias a que se refere o parágrafo anterior deverão
conter a proposta de pauta para a sessão.

Art. 30 - Aplica-se às sessões extraordinárias o funcionamento das
sessões ordinárias previsto na seção II e suas subseções, deste ca-
pítulo, ressalvado o disposto no artigo 31, caput e §§ 2º, 3º e 4º, bem
como os dispositivos relativos à discussão e aprovação das atas pre-
vistas no art. 12, §§ 5º e 6º.

SEÇÃO IV

DAS SESSÕES ESPECIAIS

Art. 31 - As sessões especiais destinam-se aos assuntos previstos no
Estatuto e no Regimento Geral da UEZO, com o quórum regimental
dos Conselheiros, suprimindo-se o período do expediente e o proce-
dimento de aprovação das atas.

§ 1º - As sessões especiais serão convocadas pelo (a) Presidente ou
por quem possa substituí-lo, ou por membros do Conselho subscrita
por metade dos Conselheiros com mandado vigente.

§ 2º - As deliberações que impliquem alteração do Estatuto ou do Re-
gimento Geral somente poderão ser tomadas em sessão especial con-
vocada com antecedência mínima de 7 (sete) dias, mediante comu-
nicação aos Conselheiros em que se indique a razão da convocação.

§ 3º - No caso previsto neste artigo, exigir-se-á o quórum regimental
dos membros do Conselho para a abertura dos trabalhos, e a alte-
ração só será tida por aprovada se lograr o voto favorável do quórum
regimental dos que tenham assinado o livro de presença.

§ 4º - O quórum mínimo previsto no caput deste artigo será calculado
e anunciado pelo (a) secretário (a) do Conselho, tendo em vista ape-
nas o número de membros em efetivo exercício.

SEÇÃO V
DAS SESSÕES SOLENES

Art. 32 - As sessões solenes serão destinadas à realização de ato ou
celebração de fato que, por sua natureza, mereça relevo ou come-
moração e serão convocadas por decisão do Conselho, inexistindo o
expediente e o procedimento de aprovação das atas das sessões.

§ 1º - As sessões solenes poderão ser convocadas para qualquer dia
e hora e se realizarão com qualquer número de Conselheiros.

§ 2º - A ordem do dia das sessões solenes destinar-se-á ao ato e
celebração que motivou a convocação da sessão solene e os proce-
dimentos serão preparados pela mesa diretora dos trabalhos de acor-
do com o decidido no Conselho por ocasião da sua convocação, ob-
servado quando for o caso o rito disposto para as sessões ordiná-
rias.

CAPÍTULO IV

DOS DEBATES E DELIBERAÇÕES NAS SESSÕES DO CONSE-
LHO

SEÇÃO I

DOS DEBATES

Art. 33 - Os debates de qualquer matéria submetida à deliberação do
Conselho se iniciam pela leitura, quando escrito, ou enunciado, quan-
do verbal, de parecer que sobre ela formule o respectivo relator, ao
que se seguirá a apresentação ao voto discordante, se houver, de
membro ou membros da Comissão respectiva.

Art. 34 - A palavra será concedida para a discussão do parecer e sua
conclusão, ou para justificação de emendas, na ordem em que tiver
sido solicitada.

Art. 35 - O Relator terá 10 (dez) minutos para apresentar o parecer
sobre a matéria em debate, e os Conselheiros que desejarem usar da
palavra disporão de 5 (cinco) minutos para a primeira intervenção e 3
(três) minutos para as subsequentes.

Art. 36 - A interrupção do orador mediante apartes só será permitida
com sua prévia concordância.

§ 1º - O tempo gasto pelo aparteante é computado no prazo con-
cedido ao orador.

§ 2º - Não será permitido aparte:

I - quando o orador não consentir;
II - quando o orador estiver formulando questão de ordem.

SEÇÃO II

DAS QUESTÕES DE ORDEM

Art. 37 - Questão de ordem é a interpelação à Mesa, com vista a
manter a plena observância das normas deste Regimento, do Esta-
tuto, do Regimento Geral ou das disposições legais.

Art. 38 -. Em qualquer momento da sessão, desde que não haja ora-
dor falando, poderá o Conselheiro pedir a palavra a fim de levantar
questão de ordem.

Art. 39 - As questões de ordem devem ser formuladas em termos
claros e precisos, com citação dos dispositivos cuja observância se
considere infringida, sendo resolvidas em primeira instância pela pre-
sidência da sessão e conclusivamente pela maioria dos Conselheiros
presentes à sessão.

§ 1º - O tempo improrrogável para se formular uma questão de ordem
é de 5 (cinco) minutos, na fase da discussão, e de 3 (três) minutos,
na da votação.

§ 2º - Em caso de recurso de qualquer Conselheiro da decisão pro-
ferida em primeira instância pela mesa acerca da questão de ordem,
a mesa deverá submetê-la imediatamente à apreciação do plenário
que a resolverá em caráter definitivo.

§ 3º - Não é lícito renovar, embora em termos diversos, questão de
ordem já resolvida, nem falar pela ordem fora dos termos do presente
Regimento.

SEÇÃO III
DAS VOTAÇÕES

Art. 40 - Encerrada a discussão de uma matéria, será ela submetida
à votação, sendo a deliberação tomada por maioria dos presentes,
salvo quando este Regimento dispuser em contrário.

§ 1º - A pedido prévio de qualquer Conselheiro presente, o Presidente
da sessão procederá à verificação de quórum regimental antes da vo-
tação da matéria.

§ 2º - Em hipótese alguma será atendido o pedido de verificação a
que se refere o parágrafo anterior, se o mesmo for formulado durante
ou após a votação da matéria.

Art. 41 - As votações se farão pelos seguintes processos:

I - simbólico;
II - nominal;
III - por escrutínio secreto.

§ 1º - As votações serão feitas normalmente pelo processo simbólico,
salvo se for requerida por qualquer conselheiro, e aprovada pelo Ple-
nário, a votação nominal.

§ 2º - As votações por escrutínio secreto serão feitas sempre que se
tratar de eleições previstas neste Regimento ou no Estatuto desde
que o Conselho assim resolva por proposta de qualquer Conselheiro e
aprovação do plenário.

Art. 42 - Anunciada a votação da matéria, não será mais concedida a
palavra a nenhum Conselheiro, salvo para levantar questão de ordem,
pelo prazo de 3 (três) minutos, conforme o disposto nos artigos 37 a
39 deste Regimento.

CAPÍTULO V

DAS ATAS DAS SESSÕES E DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTA-
DOS

Art. 43 - Da ata das sessões do Conselho deverão constar:

I - a natureza da sessão, dia, hora e local de sua realização, e o
nome de quem a presidiu;
II - nome dos Conselheiros presentes, bem como o dos que não com-
pareceram, mencionando, a respeito destes, a circunstância de have-
rem ou não justificado a ausência;
III - a discussão porventura havida a propósito da ata e a votação
desta;
IV - expediente;
V - resumo da discussão havida na ordem do dia e os resultados das
votações;
VII - as declarações de votos, que devem ser apresentadas por es-
crito, transcritas na íntegra;
VIII - por extenso todas as propostas.

Art. 44 - A (O) Secretária (o) do Conselho providenciará que as có-
pias das decisões, resoluções e outros atos do Conselho, que care-
cerem de divulgação, sejam remetidas, em 4 (quatro) dias úteis, para
publicação na área específica do CONSU no site da UEZO, e, quan-
do for o caso, no Diário Oficial do Estado ou em outro órgão de di-
vulgação.

Parágrafo Único - As decisões do Conselho deverão ser comunica-
das formalmente ao (a) Reitor (a), pela (o) Secretária (o) do Conse-
lho, em caso de ausência do mesmo na reunião.

CAPÍTULO VI

DAS COMISSÕES DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO

SEÇÃO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 45 - O Conselho Universitário terá Comissões Permanentes, às
quais serão submetidas as matérias a serem deliberadas pelo CON-
SU, distribuídas conforme a natureza da matéria. As Comissões Per-
manentes serão as seguintes:

I - Comissão de Assuntos Acadêmicos;
II - Comissão de Legislação e Normas;
III - Comissão de Planejamento e Desenvolvimento.

§ 1º - As Comissões permanentes serão constituídas de 7 (sete)
membros, sendo 2 (dois) Docentes integrantes do CONSU, 1 (um)
Docente de cada Centro Setorial (conforme Art. 56, inciso II do Re-
gimento Geral da UEZO), 1 (um) Estudante e 1 (um) Servidor técnico-
administrativo.

§ 2º - Os membros Docentes das Comissões Permanentes que não
fazem parte do CONSU serão indicados pelos Diretores dos Centros
Setoriais, para mandatos de 1 (um) ano, permitindo recondução por
igual período.

§ 3º - Os membros integrantes do CONSU serão eleitos pelo Con-
selho Universitário, na primeira sessão de cada ano, para mandatos
de 1 (um) ano permitindo, recondução por igual período.

§ 4º - As substituições eventuais de membros das Comissões serão
feitas por designação do Presidente da Comissão ou pelo Plenário do
Conselho.

Art. 46 - Poderão ser constituídas Comissões Especiais sempre que
assunto submetido à deliberação do Conselho assim o exigir.

Parágrafo Único - Os membros das Comissões Especiais que vierem
a ser constituídas serão escolhidos pelo plenário do Conselho na ses-
são que deliberar pela sua constituição.

Art. 47 - Compete às Comissões dar parecer sobre todos os assuntos
que lhes forem levados pelos membros do Conselho, tomar a inicia-
tiva para propor resoluções e outras formas de decisão.

Art. 48 - Cada Comissão elegerá o seu Presidente, ao qual competirá
distribuir entre os demais membros os processos e outras matérias
dependentes de estudo e designar o respectivo relator.
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Art. 49 - Quando qualquer membro da Comissão for o autor da pro-
posta e alegar impedimento, ou contra ele for argüida e provada sus-
peição, o Presidente da Comissão lhe dará imediatamente substituto
para funcionar no exame do assunto.

Art. 50 - Os membros de cada Comissão farão consultas entre si,
sobre assuntos que pendem de seu parecer, e o que resolverem, por
pluralidade de votos, será traduzido pelo relator, em parecer que será
subscrito pela maioria, cumprindo ao vencido declarar as razões da
divergência em seguida à sua assinatura.

Parágrafo Único - Se nenhum acordo houver, e divergentes forem as
conclusões dos membros de uma Comissão, cada um redigirá o seu
parecer, dando as razões em que se fundamentar.

Art. 51 - Os pareceres, propostas e manifestações das Comissões
deverão ser entregues ao (a) Secretário (a) do Conselho que deverá
providenciar a inclusão dos mesmos na proposta de pauta a ser sub-
metida à próxima sessão do Conselho, desde que o mesmo as tenha
recebido 4 (quatro) dias úteis antes da realização da referida sessão.

Parágrafo Único - A critério da comissão, o parecer, proposta e ma-
nifestação poderão ter a sua inclusão proposta direto em plenário no
momento de discussão da pauta da sessão.

Art. 52 - Os assuntos submetidos às Comissões Permanentes do
Conselho deverão receber parecer das mesmas no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis contados do conhecimento da Comissão acerca
dos mesmos.

§ 1º - O relator terá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados da sua
designação, para apresentar o seu parecer aos demais membros da
Comissão.

§ 2º - Excepcionalmente, poderá a Comissão por inter¬médio de seu
Presidente, em petição fundamentada, obter do Presidente do Conse-
lho ou do Plenário a prorrogação dos prazos citados neste artigo.

SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ACADÊMICOS

Art. 53 - À Comissão de Assuntos Acadêmicos compete:

I - emitir parecer sobre criação de cursos de graduação e de pós-
graduação;
II - emitir parecer sobre matéria didática que venha ao Conselho, em
grau de recurso;
III - emitir parecer sobre Calendário Acadêmico;
IV - emitir parecer sobre a concessão de título de Professor "Emé-
rito";
V - emitir parecer sobre a concessão de títulos de Doutor "Honoris
Causa";
VI - opinar sobre a concessão de diplomas de benemerência
VII - regulamentar e opinar sobre a concessão de diplomas de Livre
Docente.

Parágrafo Único - Cabe ao Conselho Universitário a avaliação final
sobre a concessão dos títulos descritos nos itens IV, V e VI deste
artigo.

SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

Art. 54 - À Comissão de Legislação e Normas compete emitir parecer
sobre:

I - alterações do Estatuto ou do Regimento Geral da UEZO ou deste
Regimento;
II - assuntos que envolvam dúvida de natureza jurídica ou interpre-
tação das leis em geral ou da legislação do ensino;
III - quaisquer propostas de modificações da legislação do ensino, que
devam ser submetidas pela UEZO às autoridades superiores;
IV - a aplicação das penalidades administrativo-disciplinares previstas
na legislação em vigor e no Estatuto dos Funcionários Públicos Civis
do Estado do Rio de Janeiro;
V - as providências sugeridas com o fim de prevenir ou corrigir atos
de indisciplina coletiva;
VI - alterações nos planos de cargos e vencimentos dos servidores da
UEZO, a cada 2 (dois) anos, conforme Art. 137, parágrafo 1º e Art.
146 parágrafo 1º do Regimento Geral da UEZO;
VII - legalidade de projetos ou de atos de várias naturezas que afe-
tem a vida da UEZO.

§ 1º - Cabe ainda à Comissão de Legislação e Normas tomar co-
nhecimento dos recursos que forem dirigidos ao Conselho pelos mem-
bros dos corpos docente, discente e técnico-administrativo, pelos can-
didatos a concurso público ou por qualquer interessado que se con-
sidere prejudicado por decisões de órgãos ou autoridades universitá-
rias em matéria de interesse do ensino, após prévia audiência da par-
te recorrida e deverá pronunciar-se sobre os mesmos.

§ 2º - É atribuição expressa da Comissão de Legislação e Normas a
elaboração, mediante iniciativa do Conselho ou de uma das Comissões
Permanentes, de proposta de Pareceres Normativos sobre quaisquer
questões previstas nas atribuições do Conselho, ouvidas as outras Co-
missões Permanentes quando o tema for de sua competência.

§ 3º - Os Pareceres Normativos serão aprovados pela maioria dos
membros do Conselho presentes, reunidos em sessão ordinária, de-
vendo o texto proposto ser divulgado com, no mínimo, 10 (dez) dias
de antecedência da sua deliberação e a previsão do seu debate deve
constar da pauta prevista e divulgada aos Conselheiros, para a re-
ferida sessão.

SEÇÃO IV
DA COMISSÃO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

Art. 55 - São atribuições da Comissão de Planejamento e Desenvol-
vimento:

I - Opinar sobre:

a) as diretrizes da política universitária proposta pelo Reitor e os pla-
nos setoriais, no que se refere à ampliação e ao aperfeiçoamento das
atividades universitárias;

b) as propostas de orçamentos-programas anuais e plurianuais;

c) as propostas relativas à criação, desenvolvimento, fusão ou extin-
ção de Órgãos Suplementares;

d) assuntos patrimoniais.

II - Propor medidas:

a) necessárias à uniformização e integração da vida universitária;

b) que contribuam para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento das
atividades universitárias.

CAPÍTULO VII
DA CONCESSÃO DE TÍTULOS HONORÍFICOS

Art. 56 - Para a concessão de título de Professor Emérito, Livre Do-
cente e de Doutor "Honoris Causa", o Conselho só tomará conheci-
mento das propostas minuciosamente justificadas, em que sejam in-
cluídas:

I - relação de títulos do indicado;
II - relação de suas obras.

Art. 57 - O título de Doutor "Honoris Causa" poderá ser concedido a
personalidades nacionais e estrangeiras de alta expressão.

Art. 58 - O título de Professor Emérito é privativo de professores da
UEZO, titulares aposentados cujos serviços ao magistério tenham sido
considerados de excepcional relevância, devendo a proposta partir da
Congregação a que tiver pertencido o proposto.

Art. 59 - Não podem ser concedidos a mesma pessoa dois títulos ho-
noríficos.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 60 - Os casos omissos neste regimento serão decididos pela
maioria dos membros do Conselho Universitário, ouvida a Comissão
de Legislação e Normas.

Art. 61 - O presente Regimento entra em vigor após aprovação pelo
Conselho Universitário e sua publicação no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro
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FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS

E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

P O R TA RIA CEPERJ/PR Nº 8670 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

INSTITUI GRUPO DE TRABALHO COM A FI-
NALIDADE DE REVISÃO ANUAL DO PLANO
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DA FUNDAÇÃO CEPERJ.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTA-
TÍSTICAS, PESQUISAS E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLI-
COS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de revisão anual do Plano Diretor de Tecnologia da
Informação e Comunicação (PDTIC) da Fundação CEPERJ, na forma
do inciso I do artigo 8º da Resolução SECCG n.º 53/19 combinado
com a parte final do artigo 1º do Decreto n.º 47.278/20;

- os efeitos provocados pela pandemia da COVID-19 e seus respec-
tivos desafios para administração pública do Estado do Rio de Janei-
ro;

- a importância da revisão de todo o instrumento de planejamento es-
tratégico para fins de cumprimento e continuidade dos princípios da
administração pública;

- o constante dos autos do processo nº SEI-260019/002351/2020,

R E S O LV E :

Art. 1º - Fica instituído o Grupo de Trabalho, órgão colegiado tem-
porário destinado a atuar na produção e na execução da Revisão do
Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC
para atendimento ao que dispõe a Resolução SECCG nº 53/19 e o
Decreto nº 47.278/20.

Art. 2º - Compete ao Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Diretor
de Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC:

I - Efetuar a revisão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e
Comunicação - PDTIC da CEPERJ;

II - Acompanhar o cumprimento das metas, dos prazos e das dire-
trizes previstos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Co-
municação -PDTIC para o biênio 2020/2021.

III - Propor alterações e inciativas destinadas à melhoria da qualidade
do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação - PD-
TIC.

IV - Apresentar proposta de modificação do referido Plano Diretor de
Tecnologia da Informação e Comunicação - PDTIC, no que couber,
quanto ao seu aprimoramento, em respeito aos objetivos estabeleci-
dos nesta Portaria.

Art. 3º - O Grupo de Trabalho de Revisão do Plano Diretor de Tec-
nologia da Informação e Comunicação - PDTIC é composto pelos se-
guintes servidores:

Nome ID Funcional
Diego Arruda Martins 5 11 2 1 2 9 - 8
Patrícia Xavier Schroeder Alves 5100180-2
Gustavo Rezende Ferreira 50982184

Art. 4º - O objeto da presente Portaria deverá ser entregue na data
de 21 de dezembro de 2020.

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2020

GABRIEL RODRIGUES LOPES
Presidente

Id: 2281947

SECRETARIA DE ESTADO CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INOVAÇÃO

FUNDAÇÃO CENTRO ESTADUAL DE ESTATÍSTICAS, PESQUISAS
E FORMAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 17.11.2020

PROCESSO Nº SEI-260019/002233/2020 - AUTORIZO E R AT I F I C O
sob fundamento no Caput e Inciso I, do Art. 25 da Lei nº 8.666/93 o
presente ato de inexigibilidade de licitação, no valor total de R$
1.297.870,00 (um milhão, duzentos e noventa e sete mil oitocentos e
setenta reais) referente à prestação de serviço de ERP SaaS voltado
a gestão acadêmica incluindo serviços de higienização e digitalização
de acervo documental e cartográfico, por demanda, na forma do Ter-
mo de Referência, a favor do INSTITUTO SOCIAL OSCAR NIE-
MEYER DE PROJETOS E PESQUISAS.

Id: 2282038

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVA-
ÇÃO

FUNDAÇÃO DE APOIO À ESCOLA TÉCNICA

DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 17.11.2020

PROC. Nº SEI-E-26/005/831/2020 - RATIFICO a inexigibilidade de li-
citação com base no art. 25 inciso l, da Lei nº 8.666/93, e suas al-
terações posteriores em favor da FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE
TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO - FETRANSPOR, no valor de R$ 4.308.551,88 (quatro mi-
lhões, trezentos e oito mil, quinhentos e cinquenta um reais e oitenta
e oito centavos), referente à Aquisição de Vale Transporte Eletrônico -

Cartão Rio Card Mais, para Servidores do Quadro de Pessoal da
FAETEC, visando custear as despesas de seus deslocamentos da re-
sidência-trabalho e vice-versa, conforme no PES 0022/2020, Termo de
Referência e Listagem de Funcionários.

Id: 2282031

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ATOS DA SUPERINTENDENTE
DE 25.09.2020

PORTARIA Nº 334/SGP/2020 - NOMEIA ANA PAULA DE ALMEIDA
PEREIRA NUNES, matr. nº 40.247-9, em virtude de aprovação e clas-
sificação em concurso público de provas, para exercer o cargo de
Técnico Universitário Superior/Psicólogo - Trabalho, NS-6410, do Qua-
dro de Pessoal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com
carga horária semanal de 40 horas, na vaga de FERNANDA DE
CARVALHO VECCHI ALZUGUIR, matr. nº 34.803-7, por motivo de
aposentadoria, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Ja-
neiro, por meio da Portaria nº 370/SRH/2015, em 13/04/2015, e con-
siderando a Lei nº 7629/2017. Processo SEI - UERJ nº 2304/2010.

PORTARIA Nº 343/SGP/2020 - NOMEIA LIVIA CRISTINA GARAVITO
DE AGUIAR PEIXOTO, matr. nº 40.253-7, em virtude de aprovação e
classificação em concurso público de provas, para exercer o cargo de
Técnico Universitário Superior/Médico - Terapia Intensiva Pediátrica,
NS-6410, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro, com carga horária semanal de 40 horas, na vaga de FA-
BIO CHAVES CARDOSO, matr. nº 36.004-0, por motivo de exonera-
ção, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, por
meio da Portaria nº 372/SRH/2015, em 13/04/2015, e considerando a
Lei nº 7629/2017. Processo SEI nº E-26/007/2860/2013.

PORTARIA Nº 345/SGP/2020 - NOMEIA MARCELLE SAMPAIO DE
FREITAS GUIMARÃES RIBEIRO, matr. nº 40.268-5, em virtude de
aprovação e classificação em concurso público de provas e títulos,
para exercer o cargo de Professor Adjunto, 9404, do Quadro de Pes-
soal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com carga horária
semanal de 40 horas e lotação no Departamento de Enfermagem Ma-
terno-Infantil - ENF, na vaga de GUSTAVO DIAS DA SILVA, matr. nº
39.207-6, por motivo de exoneração em 13/03/2019, publicada no Diá-
rio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Portaria nº
253/SRH/2019, em 07/05/2019, e considerando a Lei nº 7629/2017.
Processo SEI nº E-26/007/3846/2019.

PORTARIA Nº 349/SGP/2020 - NOMEIA MARIA FERNANDA SILVA
PINTO DA FONSECA, matr. nº 40.264-4, em virtude de aprovação e
classificação em concurso público de provas, para exercer o cargo de
Técnico Universitário Superior/Enfermeiro - Hospitalar, NS-6410, do
Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do Rio de Janeiro,
com carga horária semanal de 40 horas, exercendo 30 horas sema-
nais por força do parágrafo único do Art. 18 da Lei 6.701/2014, na
vaga de REGINA CELIA DE CASTRO GOMES, matr. nº 32.261-0, por
motivo de aposentadoria, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio
de Janeiro, por meio da Portaria nº 471/SRH/2018, em 05/09/2018, e
considerando a Lei nº 7629/2017. Processo SEI - UERJ nº
5138/2010.

PORTARIA Nº 351/SGP/2020 - NOMEIA RUDÁ FRANÇA MOREIRA,
matr. nº 40.251-1, em virtude de aprovação e classificação em con-
curso público de provas e títulos, para exercer o cargo de Professor
Adjunto, 9404, do Quadro de Pessoal da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro, com carga horária semanal de 40 horas e lotação no
Departamento de Procedimentos Clínicos Integrados, na vaga de TE-
RESA CRISTINA AVILA BERLINCK, matr. nº 4.635-9, por motivo de
aposentadoria, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Ja-
neiro, por meio da Portaria nº 614/SRH/2018, em 23/10/2018, e con-
siderando a Lei nº 7629/2017. Processo SEI nº E-26/007/797/2019.

Id: 2280985

Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

ATO DO PRESIDENTE

RETIFICAÇÃO
D.O. DE 17/11/2020

PÁGINA 23 - 1ª COLUNA

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.423 DE 29 DE OUTUBRO DE 2020

AVERBA NA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº
IN003062.

Onde se lê:

DELIBERA:

- o que consta do Processo SEI nº PD-07/014.409/2010, referente à
Licença Prévia - LP nº IN003062....

Leia-se:

DELIBERA:

- o que consta do Processo SEI nº PD-07/014.409/2010, referente à
Licença de Instalação - LI nº IN003062...

Id: 2281948

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
- SEAS

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA INEA PRES Nº 980 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2020

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO GRUPO DE
TRABALHO (GT) PERMANENTE, CRIADO
POR MEIO DA PORTARIA INEA/PRES N° 313,
DE 15/03/12, COM O OBJETIVO DE ESTUDAR
E PROPOR CONCEITOS, CRITÉRIOS, PROCE-
DIMENTOS, DIRETRIZES E AÇÕES DE CON-
TROLE, BEM COMO SUBSIDIAR O DESEN-
VOLVIMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E
TEXTOS LEGISLATIVOS SOBRE POLUENTES
ORGÂNICOS PERSISTENTES (POPS), A SE-
REM ADOTADOS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE - INEA,
no uso das atribuições previstas na Lei 5.101, de 04 de outubro de
2007, no Decreto Estadual 46.619, de 03 de abril de 2019 e conforme
deliberação do Conselho Diretor deste Instituto em reuniões realiza-
das, nos dias 14 de outubro de 2020 e 11 de novembro de 2020,
conforme processo administrativo n° SEI-070002/007011/2020.

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar a composição do Grupo de Trabalho (GT) permanen-
te, criado por meio da Portaria INEA/PRES n° 313, de 15/03/12, com
o objetivo de estudar e propor conceitos, critérios, procedimentos, di-
retrizes e ações de controle, bem como subsidiar o desenvolvimento
de políticas públicas e textos legislativos sobre Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPS), a serem adotados no Estado do Rio de Janei-
ro.

§ 1º - Excluir os servidores ANDRÉ LUIZ FELISBERTO FRANÇA, id.
funcional 43477798; CARLOS EDUARDO MOREIRA GUARIDO, ma-
trícula 390.585-8; CLÁUDIA TAVARES ALVES, id. funcional 4366892-
5; CELSO SIMÕES BREDARIOL, matrícula 2700626-1; LUIZ CLÁU-
DIO CARVALHO GONÇALVES, id. funcional 2149355-3; MARIA ISA-
BEL DE CARVALHO, id. funcional 2151014-8; MARIANA PALAGA-
NO RAMALHO SILVA, id. funcional 4347983-9; MARCOS ANDRÉ
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