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- a necessidade de adequar os atos normativos atinentes ao Sistema
de Metas e Acompanhamento de Resultados - SIM à nova estrutura
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro;

- o princípio que norteia o Sistema de Metas e Acompanhamento de
Resultados - SIM que visa estimular o trabalho qualificado e integrado
entre as Secretarias de Estado da Polícia Civil e da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, demandando de seus profissionais de se-
gurança pública o imprescindível trabalho integrado na busca de re-
sultados comuns, pautado no preciso entendimento do comportamento
do fenômeno criminal em suas áreas de responsabilidade, e a con-
sequente adoção de ações conjuntas, adequadas e inteligentes alinha-
das às estratégias de segurança pública vigentes; e

- o que consta do Processo Administrativo nº E-16/183/07/2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferida a gestão e o aprimoramento do Sistema de
Metas e Acompanhamento de Resultados - SIM, instituído pelo De-
creto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, da Secretaria de Estado da
Polícia Militar - SEPM para o Instituto de Segurança Pública - RIO-
SEGURANÇA - ISP.

Art. 2º - O Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP
deverá elaborar proposta de Decreto, no prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias, adequando a legislação atinente ao Sistema de Metas e
Acompanhamento de Resultados - SIM à nova estrutura do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019

WILSON WITZEL
*Omitido no D.O. 04/04/2019

Id: 2173419

DECRETO Nº 46.631 DE 04 DE ABRIL DE 2019

REGULAMENTA O ENVIO DE INFORMAÇÕES
SOBRE CONTRATAÇÕES NA ÁREA DE TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA DA SUBSE-
CRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercí-
cio, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em
vista o que consta o Processo nº SEI 12/001/001958/2019,

CONSIDERANDO:

- o poder-dever de a Administração Pública estabelecer as condutas
administrativas para o adequado planejamento das suas contrata-
ções;

- a responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança de
normatizar e fiscalizar a política de tecnologia da informação e coor-
denar o sistema Estadual de Tecnologia da Informação - SETI, con-
forme Decreto n° 46.584, de 22 de fevereiro de 2019;

- a Nota Técnica SGE n° 01/2015 do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, que trata da economicidade em contratações de
bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI);

- a situação de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro,
nos termos do Decreto n° 45.692, de 17 de junho de 2016 e da Lei
n° 7.483, de 08 de novembro de 2016, atualizada pela Lei n° 8.272,
de 27 de dezembro de 2018; e

- a necessidade de convergência das soluções de Tecnologia da In-
formação e Comunicação - TIC no Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração direta e indireta es-
tadual deverão enviar informações sobre contratações e prorrogações
contratuais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SUBTIC, para
prévia análise técnica.

§ 1° - Deverão ser enviadas as seguintes informações:

I - previsão da demanda no Plano Anual de Contratações, quando
aplicável;

II - estudo técnico preliminar;

III - análise de viabilidade técnica e financeira;

IV - mapa de riscos; e

V - termo de referência.

§ 2° - As informações deverão ser encaminhadas via Sistema Eletrô-
nico de Informações - SEI ou, na sua ausência, através do e-mail
contratos-tic@casacivil.rj.gov.br, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias e indicação do prazo limite para assinatura do contrato
ou termo, de modo a não comprometer a continuidade dos serviços.

§ 3° - Aplicam-se as disposições deste Decreto a todas as contra-
tações públicas, precedidas ou não de procedimento licitatório, e for-
malizadas por quaisquer dos instrumentos previstos no art. 62, da Lei
n° 8.666/93.

§ 4° - O disposto neste Decreto não se aplica às contratações cujo
valor estimado for inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), con-
sideradas todas as contratações relacionadas necessárias ao funcio-
namento e manutenção da solução e o quantitativo total de itens si-
milares planejados para o ano.

DECRETO Nº 46.632 DE 04 DE ABRIL DE 2019

INSTITUI E REGULAMENTA A POLÍTICA BÁ-
SICA DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DO PO-
DER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício,
no uso das atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o dis-
posto no Decreto nº 42.092, de 27 de outubro de 2009, no Processo
nº SEI-12/001/003050/2019, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de a Administração Pública dispor de uma gestão efi-
ciente de manutenção tendo como diretrizes o apoio permanente a
execução de suas atividades finalísticas, por meio da disponibilidade e
da qualidade de seus recursos materiais, e a redução de despesas;

- a necessidade de implementar uma política, estabelecer diretrizes e
regulamentar procedimentos e rotinas relativas ao planejamento, a
gestão e a execução das atividades relacionadas à manutenção de
itens críticos, no âmbito dos órgãos e Entidades do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a aumentar a eficiência dos
processos relacionados e alcançar a eficácia nos serviços prestados;

- a natureza logística das atividades de manutenção, que constituem
meio necessário para a realização de outras atividades;

- o alcance do Sistema Logístico do Estado do Rio de Janeiro - SIS-
LOG, instituído pelo Decreto Estadual nº 42.092, de 27 de outubro de
2009, a quem compete planejar, regulamentar, supervisionar, coorde-
nar, promover, manter e acompanhar as atividades logísticas neces-
sárias ao funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

CAPÍTULO I

Do objeto e do campo de aplicação

Art. 1º - Este Decreto institui a Política Básica de Manutenção, no
âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, dispondo
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos balizadores de aspec-
tos a serem considerados na gestão integrada das atividades de ma-
nutenção dos itens críticos, de um órgão ou Entidade.

§ 1º - Para fins deste Decreto, é considerado item crítico qualquer
componente, dispositivo, subsistema, equipamento, veículo ou siste-
ma, considerado individualmente, que em caso de falha, impactará ne-
gativamente a execução das atividades do órgão ou Entidade.

CAPÍTULO II

Das Definições

Art. 2º - Para os efeitos desta Política, documentos e providências
decorrentes, considera-se os seguintes conceitos relacionados à ma-
nutenção:
I. Logística de manutenção: a função logística que trata do conjunto
de atividades planejadas ou corretivas que devem ser executadas vi-
sando a longevidade e a utilidade de componentes, dispositivos, sub-
sistemas, equipamentos, veículos ou sistemas para emprego e, quan-
do houver avarias, reconduzi-lo àquela condição;

II. Manutenção: o conjunto de atividades e recursos aplicados aos
componentes, dispositivos, subsistemas, equipamentos, veículos ou
sistemas, visando garantir a continuidade de sua função, dentro de
parâmetros de disponibilidade, de qualidade, de prazo, de custos e de
vida útil adequados;

III. Item: qualquer componente, dispositivo, subsistema, unidade fun-
cional, equipamento ou sistema que possa ser considerado individual-
mente;

IV. Manutenção corretiva: aquela efetuada após a ocorrência de uma
pane, destinada a recolocar um item em condições de executar suas
funções requeridas;

V. Manutenção planejada: consiste em ações programadas ou deman-
dadas para detectar e tratar as anormalidades dos itens antes que
elas produzam defeitos ou perdas, com vistas a eliminar as atividades
não programadas de manutenção, podendo ser classificada em:

a) Manutenção preventiva: aquela efetuada em intervalos de tempo
pré-determinados, ou de acordo com critérios prescritos, destinados a
reduzir a probabilidade de falha ou a degradação de funcionamento
de um item;

b) Manutenção preditiva: aquela que permite garantir a qualidade de
serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de
análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de
amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e di-
minuir a manutenção corretiva;

c) Manutenção detectiva: aquela baseada em verificações periódicas
por meio de inspeções ou testes, que têm por objetivo encontrar e
eliminar falhas ocultas, proporcionando segurança e eficiência de um
item;

VI. Defeito: qualquer desvio na característica de um item em relação
aos seus requisitos, podendo afetar, ou não, o desempenho da função
requerida;

VII. Falha: término da capacidade de um item desempenhar a função
requerida;

VIII. Confiabilidade: uma medida estatística que se traduz na proba-
bilidade de que um componente, sistema ou equipamento cumpra sua
função para um determinado período de tempo, traduzindo-se em ex-
pectativa de resultado futuro;

IX. Manutenibilidade: capacidade de um item ser mantido ou recolo-
cado em condições de executar suas funções requeridas, mediante
procedimentos e meios prescritos; e

X. Disponibilidade: capacidade de um item estar em condições de
executar uma certa função, em um dado instante, ou durante um in-
tervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos com-
binados de sua confiabilidade, manutenibilidade e suporte de manu-
tenção.

CAPÍTULO III

Das Disposições gerais

Art. 3º - A Política Básica de Manutenção visa descrever os meca-
nismos mínimos que um órgão ou entidade devem adotar de forma a
impedir que falhas em seus itens acarretem prejuízos à execução de
suas atividades, o que se traduz em dificuldades ou indisponibilidade
nas rotinas da instituição.

Art. 4° - Os órgãos e entidades deverão fazer um inventário de seus
itens, identificar os críticos, caso em que estarão automaticamente
obrigados a realizar, para estes, os estudos de confiabilidade, manu-
tenibilidade e disponibilidade, bem como deverão incluí-los no respec-
tivo Plano de Manutenção, com reflexos em seu planejamento orça-
mentário.

Art. 5º - Devem ser observadas as leis e normas vigentes, relacio-
nadas às atividades de manutenção, gestão de riscos e projetos, con-
trole de qualidade, impacto no meio ambiente e, em especial, as nor-
mas da ABNT e as prescrições contidas nos manuais técnicos de
operação e manutenção dos respectivos fabricantes.

CAPÍTULO IV

Dos princípios e dos objetivos

Art. 6º - São princípios da Política Básica de Manutenção:

I - Prevenção - esforço planejado e constante do órgão ou entidade
detentora ou responsável do meio visando evitar a ocorrência de fa-
lhas em máquinas e componentes;

II - Precaução - esforço planejado e constante do órgão ou entidade
detentora do meio visando facilitar o tratamento de possíveis falhas e
a adoção de soluções contingentes oportunas, em caso de necessi-
dade;

III - Controle - conhecimento prévio de todos os itens, especialmente
os críticos, de suas inter-relações e do seu acompanhamento, de for-
ma a dispor de uma visão sistêmica e maior capacidade gerencial;

IV - Eficiência - busca de economia de tempo e custos nos processos
relacionados às atividades de manutenção;

V- Eficácia e Efetividade - cumprir o efeito desejado nos resultados
relacionados às atividades de manutenção;

VI - Segurança - a ser garantida por meio e durante os trabalhos de
manutenção, contribuindo para que se evite qualquer sinistro e pro-
porcionando que os itens sejam utilizados em boas condições de
uso;

VII- Continuidade e Qualidade - busca pela entrega ininterrupta de
serviços de alto padrão aos cidadãos por meio da disponibilização de
itens em boas condições de uso.

VIII - Sustentabilidade - estímulo à implementação de estratégias e
demais atitudes, relacionadas às atividades de manutenção, de forma
ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa.

Art. 7º - São objetivos da Política Básica de Manutenção:

I- desenvolver a função logística Manutenção, no Estado do Rio de
Janeiro, sob uma ótica de atuação conjunta central-setorial-seccional,
apoiando as necessidades de manutenção de itens;

II - compreender as distintas necessidades de manutenção, dos ór-
gãos e entidades, sob uma ótica central, avaliando possíveis siner-
gias;

III - avaliar eventuais ganhos logísticos pela estruturação de escalões
de manutenção, os quais podem envolver: recursos materiais e hu-
manos disponíveis no nível de atividades diárias de operadores; re-
cursos de manutenção existentes no âmbito do próprio Estado; pres-
tadores de serviços especializados contratados; ou recursos disponi-
bilizados pelo fabricante.

IV - avaliar a confiabilidade dos itens críticos de forma a subsidiar a
política de aquisição/contratação de equipamentos, bem como a des-
continuidade de uso, com a consequente retirada do parque instalado,
daqueles artefatos que possuem baixa disponibilidade e incorrem em
custos crescentes de manutenção;

V - disseminar a necessidade de se criar e manter registros de dados
sobre históricos de manutenção;

VI - possibilitar que cada órgão e entidade realize seu Plano de Ma-
nutenção, de itens críticos, com observância aos princípios anterior-
mente expostos, e que em decorrência, possam realizar seu plane-
jamento orçamentário com valores assertivos;

VII - fomentar o uso das melhores práticas de manutenção, de forma
a aumentar os índices de disponibilidade traduzindo-se em menores
tempos de inatividade dos itens; e

VIII - incentivar a capacitação técnica continuada que permita aos
gestores de manutenção contribuir com a definição de processos efi-
cientes e com o acompanhamento proativo das atividades de manu-
tenção sob sua supervisão.

Art. 2° - Os processos de contratação e prorrogação contratual na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC só poderão
seguir para deflagração da fase externa ou, no caso de contratação
direta ou prorrogação, para assinatura do respectivo instrumento após
a anuência da SUBTIC.

Art. 3° - O disposto neste Decreto não prejudica a aplicação das dis-
posições do Decreto n° 46.574, de 13 de fevereiro de 2019.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019

CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em Exercício

Id: 2173506
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CAPÍTULO V
Dos Instrumentos

Art. 8º - São instrumentos da Política Básica de Manutenção, entre
outros:

I - o inventário de itens de cada órgão ou entidade, organizado de
forma a que se possam identificar os considerados críticos e suas
respectivas situações de disponibilidade;
II - os Planos de Manutenção de cada órgão ou entidade;
III - a pesquisa científica e tecnológica, as bibliografias técnicas, as
boas práticas nas áreas de confiabilidade, disponibilidade e manute-
nibilidade;
IV - o Sistema Informatizado de Bens Móveis do Estado do Rio de
Janeiro (SBM-RJ); e
V - o Sistema Integrado de Gestão de Aquisições (SIGA-RJ).

CAPÍTULO VI
Do Gestor de Manutenção

Art. 9º - Cada órgão ou entidade deverá designar um Gestor de Ma-
nutenção, e respectivo suplente, que tenham visão geral e bom co-
nhecimento das atividades logísticas do órgão ou entidade, facilidade
de trânsito entre as suas diversas unidades administrativas e setores.

Parágrafo único - Quando necessário, um ou mais servidores poderão
ser designados para a função de Auxiliar de Manutenção.

Art. 10 - Devem ser assegurados o acesso, a cooperação e os meios
necessários para o Gestor realizar as seguintes tarefas:

I - identificar, conforme os critérios do artigo 11 deste Decreto, os
itens críticos do seu órgão ou entidade, mantendo atualizado o inven-
tário e respectivas situações de disponibilidade;

II - verificar as possíveis inter-relações ou interdependências entre os
itens, identificando os que terão prioridade para manutenção;

III - estimar os prováveis impactos na atividade fim no caso de falha
em um desses itens;

IV - propor procedimentos preventivos, detalhando-os;

V- propor procedimentos de precaução, detalhando-os;

VI- realizar as gestões necessárias, para que os itens críticos sejam
manutenidos;

VII - manter base histórica de todas as intervenções e ocorrências re-
lativas à manutenção dos itens críticos, onde constem os períodos de
manutenção, os serviços realizados, os sobressalentes empregados,
os custos decorrentes, os profissionais executantes do serviço e,
quando for o caso, das lições aprendidas, de forma a que se possa
aperfeiçoar os processos operacionais em voga;

VIII- propor o dimensionamento e gerenciar recursos humanos neces-
sários ao desempenho das atividades de gestão da manutenção sob
sua responsabilidade;

IX - conceber e manter atualizado um Plano de Manutenção para os
itens críticos, de responsabilidade do órgão ou entidade ao qual está
vinculado; e

X- prestar os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo Órgão
Central relativamente ao seu Plano de Manutenção.

CAPÍTULO VII
Das Medidas Preliminares

Art. 11 - Para seleção dos itens críticos que são objeto de planos de
manutenção, deve-se observar os seguintes critérios mínimos: impacto
da indisponibilidade do item para atividade fim; potencial de ocasionar
prejuízo; possibilidade de comprometer a segurança de pessoas; com-
plexidade da manutenção; e que tenha sido objeto de contratação
emergencial.

Art. 12 - Antes da contratação de manutenção deve ser avaliada a
relação de custo versus benefício, evitando-se o risco do reparo ser
antieconômico.

Art. 13. A decisão entre adquirir itens críticos, assumindo seu custo
de manutenção, ou contratar serviços terceirizados, com manutenção
e disponibilidade a cargo do contratado, deve ser precedida de aná-
lise de vantajosidade, com base em estudos técnicos preliminares,
que comparem tais custos com o da estrutura própria de manutenção,
entre outros.

Parágrafo Único - A análise da vantajosidade que trata o caput deste
artigo deverá nortear, quando for o caso, os processos licitatórios.

Art. 14 - O valor contábil do item atualizado já consideradas as de-
preciações pelo tempo e pelo uso, assim como a possibilidade de sua
substituição, são variáveis que devem ser consideradas como uma re-
ferência frente aos contínuos gastos com manutenção.

CAPÍTULO VIII

Do Plano Anual de Manutenção

Art. 15 - Todos os órgãos e entidades, no nível de atuação setorial,
deverão elaborar o seu próprio Plano Anual de Manutenção para os
itens críticos selecionados que servirá de instrumento de planejamento
e orientação das atividades relacionadas à manutenção no decorrer
do exercício seguinte ao da sua elaboração.

§ 1º - O Plano Anual de Manutenção deverá conter, no mínimo, as
seguintes indicações por item crítico identificado:

I - programação de manutenções preventivas por escalão, conforme
artigo 7 inciso III;

II - descrição sumária dos serviços e forma de execução (própria ou
terceirizada);

III - previsão de duração para execução do serviço;

IV - estimativa de manutenções corretivas; e

V - estimativa de recursos humanos e/ou financeiros necessários para
atender as necessidades relacionadas às manutenção citadas, proje-
tadas para o exercício a que se referir.

§ 2º - No decorrer do exercício a que se referir, o Plano Anual de
Manutenção deverá ser periodicamente revisto pelo órgão ou entidade
responsável, a fim de que sejam feitos os ajustes necessários no ca-
so de ocorrência de desvios em relação às estimativas iniciais.

CAPÍTULO IX

Das disposições finais

Art. 16 - Nos termos do Decreto nº 45.802, de 26 de outubro de
2016, o Órgão Central, caso necessário, editará resoluções específi-
cas para regulamentar processos e modelos específicos para orientar
a contratação de serviços de manutenção previstas nos Planos de
Manutenção dos órgãos.

Art. 17 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

Id: 2173509

DECRETO Nº 46.633 DE 04 DE ABRIL DE 2019

DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA DO SISTEMA
DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (SISPERJ),
REVOGA O DECRETO Nº 08, DE 25 DE MAIO
DE 2018 DO INTERVENTOR FEDERAL, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício,
no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o
que consta do Processo nº E-09/002/1/2019,

CONSIDERANDO:

- que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabi-
lidade de todos, conforme dispõem os artigos 144 da Constituição da
República e 183 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro;

- a necessidade da existência de um Sistema de Inteligência que, em
face da dinâmica da segurança pública, seja capaz de realizar um
permanente processamento de dados, visando à produção e difusão
de dados e conhecimentos de inteligência, relativos à criminalidade e
à violência, observando-se a Doutrina de Inteligência de Segurança
Pública do Estado do Rio de Janeiro (DISPERJ);

- a efetiva necessidade de ampliar, integrar e otimizar a tramitação
dos documentos de inteligência, pelo canal técnico, resguardando-se o
sigilo adequado de dados e conhecimentos, conforme previsto na le-
gislação em vigor;

- que, nos termos do Decreto Estadual nº 39.756, de 21 de agosto de
2006, o Sistema de Inteligência Penitenciária da Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária é parte integrante do Sistema de Sistema de
Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (SIS-
PERJ);

- o Decreto nº 46.547, de 01 de janeiro de 2019, que transfere a Sub-
secretaria de Inteligência da extinta Secretaria de Estado de Seguran-
ça para a estrutura básica da Secretaria de Estado de Polícia Civil;

DECRETA:

DO SISTEMA DE INTELIGÊNCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Art. 1º - Fica alterada, sem aumento de despesa, a estrutura do Sis-
tema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Ja-
neiro (SISPERJ), criado pelo Decreto nº 31.519, de 12 de julho de
2002, como integrante do Subsistema de Inteligência de Segurança
Pública (SISP), cujo objetivo é executar a atividade de Inteligência de
Segurança Pública.

Art. 2º - O SISPERJ, sob a chefia do Secretário de Estado de Polícia
Civil, será integrado por Agências de Inteligência Efetivas, Especiais e
Afins.

I- são consideradas Agências Efetivas aquelas que pertencem à es-
trutura organizacional do Poder Executivo do Estado do Rio de Ja-
neiro, que são as Agências Centrais dos seus respectivos subsiste-
mas e que participam diretamente na produção de conhecimentos de
interesse da Segurança Pública;

II- são consideradas Agências Especiais àquelas que pertencem à es-
trutura organizacional do Poder Executivo do Estado do Rio de Ja-
neiro e participam direta ou indiretamente na produção de conheci-
mentos de interesse de Segurança Pública;

III- são consideradas Agências Afins aquelas que não pertencem à
estrutura do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, mas que
participam, indiretamente, na produção de conhecimentos de interesse
da Segurança Pública.

§ 1º - As Agências de Inteligência dos outros poderes do Estado, do
Ministério Público e das Prefeituras Municipais, e as Agências de In-
teligência de outras entidades, públicas ou privadas, que participem
direta ou indiretamente na produção de Conhecimentos de interesse
de Segurança Pública, poderão integrar o SISPERJ na forma do es-
tabelecido no inciso III deste artigo, como Agências Afins.

§ 2º - As Agências Afins de que dispõe o inciso III deste artigo in-
tegram o SISPERJ mediante o estabelecimento de Termos de Coo-
peração ou instrumentos congêneres com a Secretaria de Estado de
Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado
de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, respei-
tando-se as prerrogativas constitucionais, o interesse da Segurança
Pública.

Art. 3º - São Agências de Inteligência Efetivas:

I- Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Polícia Ci-
vil do Estado do Rio de Janeiro (SSINTE/SEPOL/RJ);

II- Subsecretaria de Inteligência da Secretaria de Estado da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro;

III- Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário da Secre-
taria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de
Janeiro (SISPEN/SEAP).

Parágrafo Único - A SSINTE/SEPOL será a Agência Central do SIS-
PERJ.

Art. 4º - As Agências de Inteligência Especiais serão previstas em
Resolução Conjunta da Secretaria de Estado de Polícia Civil do Es-
tado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Estado da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, mediante proposta elabo-
rada por meio da SSINTE/SEPOL/RJ.

Art. 5º - As Agências de Inteligência Afins integrarão o SISPERJ me-
diante o estabelecimento de Termos de Cooperação ou instrumentos
congêneres com a Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do
Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Estado do
Rio de Janeiro e a Secretaria de Estado de Administração Peniten-
ciária do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com inciso III, do art.
2º, deste Decreto, com prazo máximo de vigência de 1.825 (mil oi-
tocentos e vinte e cinco dias), renováveis através de Termo Aditivo.

Art. 6º - As Agências de Inteligência Efetivas deverão criar por meio
de Resoluções dos seus respectivos Secretários seus próprios sub-
sistemas, de modo a estabelecer a capilaridade no fluxo da produção
de conhecimentos.

Art. 7º - As Agências de Inteligência, sejam as Efetivas, as Especiais
ou as Afins, ligar-se-ão à Agência Central e entre si por meio do ca-
nal técnico, sem prejuízo do canal institucional.

Art. 8º - As Agências de Inteligência que integrarem o SISPERJ de-
verão obedecer às normas da Doutrina de Inteligência de Segurança
Pública do Rio de Janeiro (DISPERJ), bem como observar a Política
de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro
(POLISPERJ), e a Estratégia de Inteligência em Segurança Pública
(EISPERJ), sob pena de exclusão do sistema.

Art. 9º - Para fins de seleção e qualificação do pessoal integrante das
Agências de Inteligência que compõem o SISPERJ, cada agência de-
verá estabelecer normas para o seu recrutamento administrativo.

Art. 10 - O controle do pessoal integrante das Agências de Inteligên-
cia do SISPERJ e dos respectivos subsistemas será de responsabi-
lidade do chefe de cada Agência Central, adequando-se às caracte-
rísticas próprias de cada organização.

Art. 11 - A Secretaria de Estado de Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro, a Secretaria de Estado da Polícia Militar do Estado do Rio de
Janeiro e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do
Estado do Rio de Janeiro, tendo em vista o permanente desenvolvi-
mento do SISPERJ, poderão, por Resolução Conjunta, firmar convê-
nios ou contratos com entidades especializadas, públicas ou priva-
das.

DO CONSELHO ESPECIAL DO SISPERJ

Art. 12 - Fica criado, sem aumento de despesa, o Conselho Especial
do Sistema de Inteligência de Segurança Pública do Estado do Rio de
Janeiro, órgão de deliberação coletiva, com a finalidade de estabele-
cer normas para as atividades de Inteligência de Segurança Pública
no Estado do Rio de Janeiro, que terá a seguinte composição:

I - como membros permanentes, com direito a voto:

a) o Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia
Civil;

b) o Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado de Polícia
Militar;

c) o Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária;

d) um representante da Casa Civil;

e) três representantes das agências especiais do SISPERJ, sendo um
indicado pelo Secretário de Estado da Polícia Civil, um indicado pelo
Secretário de Estado da Polícia Militar e um indicado pelo Secretário
de Estado de Administração Penitenciária;

f) dois representantes de agências de inteligência federais lotados no
Estado do Rio de Janeiro indicados pelo Governador do Estado, me-
diante consulta prévia ao Ministro da Justiça.

II - como membros eventuais, sem direito a voto, um representante de
cada uma das agências especiais que integram o SISPERJ.

§ 1º - O Conselho será presidido, alternadamente, por uma das au-
toridades elencadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, nessa ordem, pelo pe-
ríodo de 02 (dois) anos, cabendo a esta autoridade o voto de qua-
lidade nas decisões do Conselho.

§ 2º - A participação dos membros no Conselho Especial não enseja
qualquer tipo de remuneração e será considerada de relevante inte-
resse público.

§ 3º - Os representantes citados nas alíneas “e” e “f” do inciso I terão
mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 4º - O Conselho Especial reunir-se-á em caráter ordinário a cada
quatro meses, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu
Presidente, por iniciativa própria ou a requerimento de um terço de
seus membros.

§ 5º - Os representantes referidos no inciso II somente participarão
das reuniões do Conselho Especial quando convocados pelo seu Pre-
sidente.

§ 6º - O Presidente do Conselho Especial poderá convidar pessoas
de notório saber para participar das reuniões, sem direito a voto, para
dar parecer sobre tema específico.

§ 7º - As despesas com viagens e deslocamento dos conselheiros
correrão por conta dos órgãos que representam.

Art. 13 - Compete ao Conselho Especial:

I - elaborar e aprovar seu regimento interno;

II - propor a integração dos Órgãos de Inteligência de Segurança Pú-
blica;

III - propor normas operativas e de coordenação da atividade de in-
teligência de segurança pública;

IV - acompanhar e avaliar o desempenho da atividade de inteligência
de segurança pública;

V - constituir comitês técnicos para analisar matérias específicas, po-
dendo convidar especialistas para opinar sobre o assunto; e

VI - Propor alterações na Doutrina de Inteligência de Segurança Pú-
blica do Rio de Janeiro (DISPERJ), na Política de Inteligência de Se-
gurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (POLISPERJ) e na Es-
tratégia de Inteligência em Segurança Pública (EISPERJ).

Parágrafo Único - As deliberações do Conselho Especial, exceto item
VI, serão submetidas à aprovação do Secretário de Estado da Polícia
Civil, Secretário de Estado de Polícia Militar e Secretário de Estado
de Administração Penitenciária.

Art. 14 - O regimento interno do Conselho Especial, com as atribui-
ções e as competências, aprovado por maioria absoluta de seus
membros, será submetido ao Governador do Estado do Rio de Ja-
neiro.

Art. 15 - Caberá a Subsecretaria de Inteligência cujo subsecretário
que estiver no exercício da Presidência do Conselho Especial prover
os serviços de Secretaria-Executiva do Conselho Especial.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16 - É garantido à Secretaria de Estado da Polícia Civil, através
da Subsecretaria de Inteligência, o acesso via espelhamento ou qual-
quer outro meio tecnológico hábil, independentemente de convênio ou
outro meio, aos bancos de dados dos órgãos do Poder Executivo Es-
tadual que contenham informações de interesse à Segurança Pública,
em especial os mantidos ou administrados:

I - pelo Departamento Estadual de Trânsito;

II - pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária;

III - pela Secretaria de Estado de Fazenda;

IV - pela Controladoria-Geral do Estado;

V - pela Secretaria de Estado de Transportes;

VI - pela Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade.

§ 1º - Caberá ao órgão estadual cujo banco for solicitado o espelha-
mento, franquear à Secretaria de Estado da Polícia Civil, através da
Subsecretaria de Inteligência, todo o auxílio tecnológico e logístico
que não envolva aumento de despesa visando à implementação da
medida.

§ 2º - Não se aplica o disposto no caput à informação ou dado cujo
acesso dependa de autorização judicial expressamente prevista da lei
ou àqueles elencados no art. 29, do Decreto Estadual nº 46.205, de
27 de dezembro de 2017, salvo se a informação ou dado houver sido
produzido no âmbito do SISPERJ.

Art. 17 - As agências efetivas do SISPERJ deverão, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias, promover a unificação em sistema da produção
de conhecimento em inteligência das Agências Efetivas do SISPERJ.

§ 1º - O acesso ao conhecimento de inteligência citado na presente
disposição pelas demais agências que compuserem o SISPERJ se
dará mediante convênio específico, no qual será prevista a produção
de conhecimento pela agência que o requerer no mencionado siste-
ma.

§ 2º - Caberá às agências efetivas do SISPERJ, definir os perfis de
acesso ao sistema de produção de conhecimento em inteligência.

Art. 18 - O Subsecretário de Inteligência da Secretaria de Estado da
Polícia Civil representará o Estado do Rio de Janeiro junto à Diretoria
de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública na qua-
lidade de dirigente da Agência Central do SISPERJ.

Art. 19 - É considerado de natureza policial-militar e bombeiro-militar,
para fins de aplicação do disposto no artigo 6º, in fine, da Lei nº 443,
de 01 de julho de 1981, e da Lei nº 880, de 25 de julho de 1985, o
efetivo exercício na Subsecretaria de Inteligência da Subsecretaria de
Estado de Polícia Civil.
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