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NOMEAR CESAR DA SILVA BRANDO para exercer, com validade a
contar de 06 de junho de 2018, o cargo em comissão de Secretário I,
símbolo DAI-4, da Fundação Centro Estadual de Estatística, Pesqui-
sas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
- CEPERJ, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, an-
teriormente ocupado por Thuanny Nunes de Souza, ID Funcional nº
5033539-1. Processo nº E-04/168/100048/2018.

NOMEAR ANDERSON PEREIRA DE ALMEIDA para exercer o cargo
em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-8, da Assessoria
Técnica de Produção, da Assessoria de Eventos, do Gabinete do Se-
cretário, da Secretaria de Estado de Saúde, anteriormente ocupado
por Amanda de Luna Barcellos, ID Funcional nº 5087493-6. Processo
nº E-08/002/100004/2018.

NOMEAR TATIANA DA ROCHA para exercer o cargo em comissão
de Assistente II, símbolo DAI-6, da Controladoria dos Contratos de Or-
ganizações Sociais, da Secretaria de Estado de Saúde, anteriormente
ocupado por Sergio Ferreira da Silva, ID Funcional nº 5034485-4. Pro-
cesso nº E-08/002/100005/2018.

NOMEAR THEREZA CRISTINA BRANDÃO DE SOUZA, ID FUNCIO-
NAL Nº 4383503-1, para exercer, com validade a contar de 16 de ju-
lho de 2018, o cargo em comissão de Coordenador de Unidade, sím-
bolo FAETEC 3, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado
do Rio de Janeiro - FAETEC, da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, anteriormente ocupa-
do por Fabio Alves Garrido, ID Funcional nº 3226245-0. Processo nº
E-26/005/100516/2018.

NOMEAR JOÃO LUIZ CASTILHO para exercer, com validade a con-
tar de 10 de julho de 2018, o cargo em comissão de Gerente de
Área, símbolo FAETEC 5, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do
Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, anteriormen-
te ocupado por Rafael da Silva Nogueira, ID Funcional nº 5091746-3.
Processo nº E-26/005/100539/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 16 de julho de 2018, WIL-
LIAN DE SOUZA MIRANDA, ID FUNCIONAL Nº 4383499-0, do cargo
em comissão de Gerente de Área, símbolo FAETEC 5, da Fundação
de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC,
da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desen-
volvimento Social. Processo nº E-26/005/100418/2018.

NOMEAR DAYANE MAGALHÃES COUTO MIRANDA para exercer,
com validade a contar de 16 de julho de 2018, o cargo em comissão
de Gerente de Área, símbolo FAETEC 5, da Fundação de Apoio à
Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro - FAETEC, da Secretaria
de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social,
anteriormente ocupado por Willian de Souza Miranda, ID Funcional nº
4383499-0. Processo nº E-26/005/100418/2018.

NOMEAR EDUARDO DOS SANTOS GOMES para exercer o cargo
em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Diretoria Adminis-
trativa e Econômico-Financeira, do Departamento de Transportes Ro-
doviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, da Secretaria de
Estado de Transportes, anteriormente ocupado por Cristina de Sousa
Jesus, ID Funcional nº 5092661-6,. Processo nº E-
10/005/100663/2018.

NOMEAR JOÃO ISMAEL ADVINCULA COELHO, ID FUNCIONAL Nº
1949392-4, para exercer, com validade a contar de 01 de junho de
2018, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo DAS-8, da
Assessoria de Contabilidade ASSCON, da Subsecretaria de Planeja-
mento e Gestão, da Secretaria de Estado de Cultura, anteriormente
ocupado por Ruan Fernandes Lira, ID Funcional nº 5087738-0. Pro-
cesso nº E-18/001/100048/2018.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 07 de julho de
2018, LUIZ CARLOS VILANOVA BITTENCOURT MARQUES, ID
FUNCIONAL Nº 5073184-0, do cargo em comissão de Chefe de Cen-
tro Social, símbolo DAI-6, do Centro Social Vila Aliança, do Pólo de
Articulação Regional III, da Diretoria de Promoção Social da Região
Metropolitana, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. Processo nº
E-26/013/100036/2018.

NOMEAR GLAUCIA DE FREITAS para exercer, com validade a con-
tar de 07 de julho de 2018, o cargo em comissão de Chefe de Centro
Social, símbolo DAI-6, do Centro Social Vila Aliança, do Pólo de Ar-
ticulação Regional III, da Diretoria de Promoção Social da Região Me-

Despachos do Governador

EXPEDIENTE DE 26 DE JULHO DE 2018

PROCESSO Nº E-09/064/76/2017 - AUTORIZO, nos termos da pro-
posta da Secretaria de Estado de Segurança, fls.33.

Id: 2121581

EXPEDIENTE DE 26 DE JULHO DE 2018

PROCESSO Nº E-09/133/24/2017 - AUTORIZO, nos termos constan-
tes dos autos do presente processo administrativo.

Id: 2121562

Secretaria de Estado da
Casa Civil e Desenvolvimento Econômico

DESPACHO DO SECRETÁRIO INTERINO
DE 26 DE JULHO DE 2018

PROCESSO NºE-15/001/585/2018 - AUTORIZO, conforme solicitação
de fls. 04 e as manifestações de fls.10 e 11, a contar de 01/06/2018.

Id: 2121582

DESPACHO DO SECRETÁRIO INTERINO

DE 26 DE JULHO DE 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº E-12/001/100128/2018 - Em con-
formidade com a delegação de competência prevista no art. 1º, IV, do
Decreto Estadual nº 40.644/2007 e diante do que consta no Processo
Administrativo nº E-12/001/100128/2018, em especial o Termo de
Compromisso assinado pela servidora que estabelece obrigações nos
termos do previsto nos arts. 3° e 6° do Decreto Lei n° 155/75, AU-
TORIZO, com base no art. 1°, I, do Decreto Lei n° 155/75, o afas-

ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DA DIRETORA-GERAL E DA DIRETORA-PRESIDENTE

PORTARIA CONJUNTA APERJ/ISP Nº 28
DE 13 DE JUNHO DE 2018

APROVA A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE
CLASSIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS E A TA-
BELA DE TEMPORALIDADE DAS ATIVIDA-
DES-FIM DO INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚ-
BLICA - ISP.

A DIRETORA-GERAL DO ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO - APERJ E A DIRETORA-PRESIDENTE DO INSTITU-
TO DE SEGURANÇA PÚBLICA, no uso de suas competências re-
gulamentares e atribuições legais, e tendo em vista o que consta do
Processo nº E-09/166/235/2014,

CONSIDERANDO:

- que é dever do Poder Público promover a gestão dos documentos
de arquivo, bem como assegurar o acesso às informações neles con-
tidas, de acordo com o § 2º, do artigo 216, da Constituição Federal e
com o artigo 1º, da Lei Federal nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991;

- que ao Estado cabe a definição dos critérios de organização e vin-
culação dos arquivos estaduais, bem como a gestão e o acesso aos
documentos de arquivo, de acordo com o artigo 21, da Lei Federal nº
8.159, de 8 de janeiro de 1991;

- o disposto na Lei Estadual nº 5.562, de 20 de outubro de 2009, que
dispõe sobre a política de arquivos públicos e privados do Estado do
Rio de Janeiro e os instrumentos básicos de gestão de documentos;

- o disposto no Decreto Estadual nº 42.002, de 21 de agosto de
2009, que dispõe sobre a avaliação e a destinação de documentos
produzidos e recebidos pela Administração Pública Estadual; e

- os critérios e conceitos adotados no Estado do Rio de Janeiro para
a gestão de documentos, aplicados para as atividades-fim,

RESOLVEM:

Art. 1º - Fica aprovada a atualização do Plano de Classificação de
Documentos e a Tabela de Temporalidade de Documentos das ativi-
dades-fim do Instituto de Segurança Pública - ISP, constantes, respec-
tivamente, dos Anexos I e II, que fazem parte integrante desta Por-
taria Conjunta.

Art. 2º - Caberá à Comissão de Gestão de Documentos do Instituto
de Segurança Pública - ISP, a competência de acompanhar o proces-
so de implantação da Tabela de Temporalidade dos Documentos nos
setores que produzem e arquivam documentos.

Parágrafo Único - Caberá aos servidores responsáveis pelo trato do-
cumental seguir as orientações da Comissão e realizar o processo de
aplicação da Tabela de Temporalidade de Documentos, no âmbito de
seu setor.

Art. 3º - A Comissão de Gestão de Documentos deverá propor cri-
térios para orientar a seleção dos documentos destinados à elimina-
ção.

Art. 4º - Esta Portaria Conjunta entrará em vigor na data de sua pu-
blicação, revogando a Portaria Conjunta APERJ/ISP nº 26, de 04 de
setembro de 2017.

Rio de Janeiro, 13 de junho de 2018

MARIA TERESA VILLELA BANDEIRA DE MELLO
Diretora-Geral do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro

JOANA DA COSTA MARTINS MONTEIRO
Diretora-Presidente do Instituto de Segurança Pública

Id: 2121164

ANEXO I - Plano de Classificação de Documentos
Secretaria de Estado de Segurança - SESEG
Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP

30 - Subsídio à implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas.
30.01 - Coordenação de projetos que visem a balizar políticas públicas de segurança no Estado do Rio de Janeiro.

Atividades Tipologia Documental
30.01.01 Assessorar o desenvolvimento de acordos de cooperação 30.01.01.01 Plano de estabelecimento e organização do trabalho previsto no acordo de coope-

ração
30.01.02 Elaborar e executar projetos e pesquisas na área de segurança pública 30.01.02.01 Anteprojeto de análise de políticas, estratégias ou ações de segurança pública

30.01.02.02 Banco de dados de informação coletada em pesquisas ou projetos sobre segurança
pública

30.01.02.03 Formulário de entrevistas para pesquisas sobre segurança pública
30.01.02.04 Projeto de análise de políticas, estratégias ou ações de segurança pública
30.01.02.05 Questionário de coleta de dados para pesquisas sobre segurança pública
30.01.02.06 Relatório de consultoria em projetos e pesquisas na área de segurança pública
30.01.02.07 Relatório de descrição da conclusão de projeto sobre segurança pública
30.01.02.08 Relatório de descrição de pesquisas sobre segurança pública
30.01.02.09 Relatório de supervisão de equipe de pesquisa sobre segurança pública
30.01.02.10 Resumo de descrição sintética de pesquisa de segurança pública
30.01.02.11 Roteiro de direcionamento da execução de entrevistas para pesquisas sobre segu-

rança pública
30.01.03 Elaborar publicações periódicas de cunho acadêmico 30.01.03.01 Artigo de divulgação de textos acerca de temas ligados à segurança pública (revis-

ta)
30.01.03.02 Carta de comprovação de aceite de textos a serem publicados
30.01.03.03 Cronograma de procedimento de publicação
30.01.03.04 Parecer de análise de textos com temas ligados à segurança pública

30.01.04 Prestar consultoria em projetos e pesquisas na área de segurança pública 30.01.04.01 Relatório de descrição de ação de consultoria em projetos e pesquisas na área de
segurança pública

30.01.05 Produzir conhecimento na área de segurança pública 30.01.05.01 Apostila de capacitação de servidores públicos em técnicas de análise criminal
30.01.05.02 Artigo de pesquisa acadêmica na área de segurança pública
30.01.05.03 Guia de orientação aos participantes dos Conselhos Comunitários de Segurança
30.01.05.04 Guia de orientação sobre atuação em ocorrências envolvendo pessoas desapareci-

das
30.01.05.05 Livro de análise de temas na área de segurança pública
30.01.05.06 Manual de abordagem a veículos e edificações
30.01.05.07 Manual de abordagem e revista a pessoas
30.01.05.08 Manual de ação policial contra discriminação racial, étnica, religiosa, origem ou pro-

cedência nacional
30.01.05.09 Manual de ação policial e meio ambiente
30.01.05.10 Manual de atendimento à mulher vítima de violência
30.01.05.11 Manual de atendimento ao turista
30.01.05.12 Manual de atendimento às ocorrências
30.01.05.13 Manual de biossegurança e primeiros socorros
30.01.05.14 Manual de gerenciamento de crises
30.01.05.15 Manual de negociação de conflitos
30.01.05.16 Manual de preservação do local do crime
30.01.05.17 Manual de uso de armas de fogo
30.01.05.18 Relatório de informação sobre perfil dos desaparecidos
30.01.05.19 Relatório de mapeamento de áreas sob foco especial

tropolitana, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, anteriormente
ocupado por Luiz Carlos Vilanova Bittencourt Marques, ID Funcional
nº 5073184-0. Processo nº E-26/013/100036/2018.

EXONERAR KELLY EVANGELISTA DE SÁ do cargo em comissão
de Chefe de Serviço, símbolo DAI-6, do Serviço de Cozinha e Re-
feitório, da Divisão de Manutenção e Suprimentos, do Centro de Tria-
gem de População de Rua, da Diretoria de Assistência Especializada,
da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecno-
logia, Inovação e Desenvolvimento Social. Processo nº E-
26/013/100032/2018.

NOMEAR CARLOS HENRIQUE DORIA para exercer o cargo em co-
missão de Chefe de Serviço, símbolo DAI-6, do Serviço de Cozinha e
Refeitório, da Divisão de Manutenção e Suprimentos, do Centro de
Triagem de População de Rua, da Diretoria de Assistência Especia-
lizada, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, anteriormente ocupa-
do por Kelly Evangelista de Sá. Processo nº E-26/013/100032/2018.

NOMEAR LUCIENE LOPES LOUREIRO para exercer, com validade a
contar de 23 de julho de 2018, o cargo em comissão de Assistente,
símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Po-
líticas para Mulheres e Idosos, anteriormente ocupado por Otávio Ri-
beiro França, ID Funcional nº 5091486-3. Processo nº E-
31/002/100023/2018.

*DECRETO DE 03 DE JULHO DE 2018

GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas
atribuições constitucionais e legais

RESOLVE:

NOMEAR ANGELA MARIA NARCIZO DIAS, ID FUNCIONAL Nº
5091705-6, para exercer, com validade a contar de 02 de julho de
2018, o cargo em comissão de Chefe de Seção, símbolo DAI-5, da
Secretaria de Estado do Ambiente, anteriormente ocupado por Priscilla
dos Santos Martins, ID Funcional nº 5090462-0. Oficio.SEA/SE nº
261/18.

*Republicado por ter saído com incorreção no D.O. de 04/07/2018.

Id: 2121588

tamento da servidora MOHANA RANGEL DOS SANTOS REIS, Iden-
tidade Funcional nº 5015009-0, Analista Executiva da Secretaria de
Estado de Fazenda e Planejamento - SEFAZ, atualmente lotada na
Subsecretaria de Relações Internacionais da Secretaria de Estado da
Casa Civil e Desenvolvimento Econômico - SSRI, para realização de
curso em Comércio Internacional pela Universidade de Finanças e
Economia de Shandong, na República Popular da China, pelo período
de 05 (cinco) meses, entre 01 de setembro de 2018 e 31 de janeiro
de 2019, com a manutenção dos vencimentos e vantagens inerentes
ao cargo.

À Subsecretaria de Relações Internacionais, em sequência, para
ciência e adoção das providências complementares cabíveis.

Id: 2121585

Presidencia
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30.02 - Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

Atividades Tipologia Documental
30.02.01 Acompanhar os Conselhos Comunitários de Segurança Pública e os Cafés Comu-

nitários
30.02.01.01 Agenda de informação das reuniões de Conselhos Comunitários e Cafés Comunitá-

rios
30.02.01.02 Ata de reunião sobre deliberações dos Conselhos Comunitários de Segurança
30.02.01.03 Planilha de controle de entregas de atas
30.02.01.04 Planilha de controle dos Conselhos Comunitários de Segurança
30.02.01.05 Relatório de informação sobre a situação dos Conselhos Comunitários de Segurança

30.02.02 Estruturar, homologar e orientar os Conselhos Comunitários de Segurança Pública 30.02.02.01 Ato de homologação de Conselho Comunitário de Segurança
30.02.02.02 Ato de reestruturação do Conselho Comunitário de Segurança
30.02.02.03 Diploma de composição de diretoria
30.02.02.04 Lista de composição da diretoria dos Conselhos Comunitários de Segurança
30.02.02.05 Livro de registro de entrega de diplomas
30.02.02.06 Processo de implantação de Conselho Comunitário de Segurança

30.02.03 Extrair e catalogar informações das atas dos Conselhos Comunitários de Segurança
Pública

30.02.03.01 Extrato de informação sobre assuntos referentes à área de segurança pública

30.02.03.02 Extrato de resumo de demandas apresentadas pelos Conselhos Comunitários
30.02.04 Fornecer consultoria para a estruturação das reuniões comunitárias em áreas paci-

ficadas
30.02.04.01 Relatório de assessoramento para criação de conselho de gestão comunitária de se-

gurança em área com Unidade de Polícia Pacificadora
30.02.05 Promover a eleição do representante estadual dos Conselhos Comunitários de Se-

gurança Pública
30.02.05.01 Atestado de comprovação de elegibilidade de candidato

30.02.05.02 Cédula de eleição de candidato
30.02.05.03 Formulário de inscrição de candidato
30.02.05.04 Lista de presença para eleição
30.02.05.05 Lista de relação de eleitores aptos a votar
30.02.05.06 Processo de eleição de representantes dos Conselhos Comunitários de Segurança

no Conselho de Segurança Pública
30.02.05.07 Relatório de realização da eleição do Conselho de Segurança Pública

30.03 - Desenvolvimento e divulgação de dados, informações e estudos na área de segurança pública.

Atividades Tipologia Documental
30.03.01 Atender pedidos provenientes de órgãos de segurança pública, mídia e sociedade

civil referente às incidências criminais do Estado do Rio de Janeiro
30.03.01.01 Banco de dados de registro de incidências criminais e administrativas - Microdados

30.03.01.02 Mapa de informações georreferenciadas sobre ocorrências criminais
30.03.01.03 Relatório de análise de informações sobre áreas de ocupação pacificadora implan-

tada
30.03.01.04 Relatório de análise técnico-temáticas de segurança pública
30.03.01.05 Relatório de atendimento do Núcleo de Pesquisa em Justiça Criminal e Segurança

Pública
30.03.01.06 Relatório de informação de incidências criminais e administrativas
30.03.01.07 Relatório de monitoramento de grandes eventos
30.03.01.08 Termo de responsabilidade sobre uso de informações da área de segurança pública
30.03.01.09 Banco de dados de atendimento do serviço 190 da PMERJ

30.03.02 Consolidar e divulgar informações sobre incidências criminais e administrativas no
Estado do Rio de Janeiro

30.03.02.01 Boletim de monitoramento e análise de incidências criminais e administrativas

30.03.02.02 Demonstrativo de incidências criminais e administrativas
30.03.02.03 Quadro de distribuição dos Batalhões de Polícia Militar e Delegacias de Polícia Civil
30.03.02.04 Relatório de comparação de informações sobre as incidências criminais e adminis-

trativas
30.03.02.05 Relatório de reagregação de códigos dos delitos
30.03.02.06 Resumo de informação das reuniões de divulgação de incidências criminais e ad-

ministrativas
30.03.02.07 Resumo de monitoramento mensal por área integrada de segurança pública - RMA

30.03.03 Elaborar publicações de ampla divulgação 30.03.03.01 Dossiê de análise das ocorrências de violência contra a mulher
30.03.03.02 Dossiê de análise das ocorrências de violência contra a pessoa idosa
30.03.03.03 Dossiê de informação sobre acidentes de trânsito
30.03.03.04 Dossiê de informação sobre violência contra crianças e adolescentes e atos infra-

cionais
30.03.03.05 Relatório de informação anual sobre as incidências criminais e administrativas
30.03.03.06 Relatório de informação sobre ocorrências de bala perdida
30.03.03.07 Análise de monitoramento mensal dos indicadores estratégicos de segurança
30.03.03.08 Relatório de apresentação de balanço dos indicadores de segurança de áreas com

Unidades de Polícia Pacificadora - UPP
30.03.03.09 Relatório de apresentação dos dados sobre apreensões de armas
30.03.03.10 Relatório de apresentação dos dados sobre apreensões de drogas
30.03.03.11 Relatório de apresentação dos dados sobre prisões e apreensões de adolescentes
30.03.03.12 Relatório de apresentação dos dados sobre roubos de carga
30.03.03.13 Relatório de apresentação dos dados sobre roubos de veículo
30.03.03.14 Relatório de apresentação dos dados sobre vitimização policial
30.03.03.15 Relatório de avaliação do impacto da Companhia Integrada de Polícia de Proximi-

dade
30.03.03.16 Relatório de comparação da contagem de vítimas de letalidade violenta no âmbito

da segurança pública e saúde
30.03.03.17 Relatório de divulgação anual dos dados de segurança pública
30.03.03.18 Relatório de recuperação e reclassificação de óbitos por causas externas mal defi-

nidas
30.03.04 Monitorar a ferramenta do Observatório de Análise Criminal 30.03.04.01 Manual de procedimento para uso da ferramenta de análise criminal

30.03.04.02 Relatório de informação de acesso da ferramenta de análise criminal

Id: 2121165

ANEXO II - Tabela de Temporalidade de Documentos
Secretaria de Estado de Segurança - SESEG
Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP

30 - Subsídio à implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas.
30.01 - Coordenação de projetos que visem a balizar políticas públicas de segurança no Estado do Rio de Janeiro.
30.01.01 - Assessorar o desenvolvimento de acordos de cooperação.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.01.01.01 Plano de estabelecimento
e organização do trabalho
previsto no acordo de co-
operação

Ostensivo 2 anos 5 anos X Processo de acordo
de cooperação

30.01.02 - Elaborar e executar projetos e pesquisas na área de segurança pública.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.01.02.01 Anteprojeto de análise
de políticas, estratégias
ou ações de segurança
pública

Ostensivo 5 anos 5 anos X O presente documento,
por suas característi-
cas peculiares e

circunstâncias a ele
inerentes, pode ser re-
putado como de cará-
ter reservado

30.01.02.02 Banco de dados de in-
formação coletada em
pesquisas ou projetos
sobre segurança pública

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Em vigor até a atuali-
zação do banco / Con-
tém dados pessoais

30.01.02.03 Formulário de entrevis-
tas para pesquisas so-
bre segurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X O presente documento,
por suas característi-
cas peculiares e cir-
cunstâncias a ele
inerentes, pode ser re-
putado como de cará-
ter reservado / Contém
dados
pessoais

30.01.02.04 Projeto de análise de
políticas, estratégias ou
ações de segurança pú-
blica

Ostensivo 2 anos 5 anos X O presente documento,
por suas característi-
cas peculiares e

circunstâncias a ele
inerentes, pode ser re-
putado como de cará-
ter reservado

30.01.02.05 Questionário de coleta
de dados para pesqui-
sas sobre segurança
pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais / Preservar um
exemplar
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30.01.02.06 Relatório de consultoria
em projetos e pesquisas
na área de segurança
pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.02.07 Relatório de descrição
da conclusão de projeto
sobre segurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.02.08 Relatório de descrição
de pesquisas sobre se-
gurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.02.09 Relatório de supervisão
de equipe de pesquisa
sobre segurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

30.01.02.10 Resumo de descrição
sintética de pesquisa de
segurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.02.11 Roteiro de direciona-
mento da execução de
entrevistas para pesqui-
sas sobre segurança
pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.03 - Elaborar publicações periódicas de cunho acadêmico.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.01.03.01 Artigo de divulgação
de textos acerca de
temas ligados à segu-
rança pública (revista)

Ostensivo Enquanto vigora nenhum X Em vigor até a publi-
cação de uma nova
edição

30.01.03.02 Carta de comprovação
de aceite de textos a
serem publicados

Ostensivo 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

30.01.03.03 Cronograma de proce-
dimento de publicação

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.01.03.04 Parecer de análise de
textos com temas li-
gados à segurança
pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

30.01.04 - Prestar consultoria em projetos e pesquisas na área de segurança pública

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.01.04.01 Relatório de descri-
ção de ação de con-
sultoria em projetos e

Reservado 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

pesquisas na área de
segurança pública

30.01.05 - Produzir conhecimento na área de segurança pública.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.01.05.01 Apostila de capacitação
de servidores públicos
em técnicas de análise
criminal

Ostensivo 5 anos nenhum X Preservar um exem-
plar

30.01.05.02 Artigo de pesquisa aca-
dêmica na área de se-
gurança pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X Normas da ABNT so-
bre publicações aca-
dêmicas, bem como
normas
específicas do órgão
publicador

30.01.05.03 Guia de orientação aos
participantes dos Con-
selhos Comunitários de
Segurança

Ostensivo 2 anos 15 anos X Resolução SSP nº
781 de 2005 e suas
alterações / Preservar
um exemplar

30.01.05.04 Guia de orientação so-
bre atuação em ocor-
rências envolvendo pes-
soas desaparecidas

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.05 Livro de análise de te-
mas na área de segu-
rança pública

Ostensivo 2 anos 20 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.06 Manual de abordagem
a veículos e edificações

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.07 Manual de abordagem
e revista a pessoas

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.08 Manual de ação policial
contra discriminação ra-
cial, étnica, religiosa,

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

origem ou procedência
nacional

30.01.05.09 Manual de ação policial
e meio ambiente

Ostensivo 2 anos 15 anos X Lei Federal nº 9.605
de 1998 / Preservar
um exemplar

30.01.05.10 Manual de atendimento
à mulher vítima de vio-
lência

Ostensivo 2 anos 15 anos X Lei Federal nº 11.340
de 2006 / Preservar
um exemplar

30.01.05.11 Manual de atendimento
ao turista

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.12 Manual de atendimento
às ocorrências

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.13 Manual de biosseguran-
ça e primeiros socorros

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.14 Manual de gerencia-
mento de crises

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.15 Manual de negociação
de conflitos

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.16 Manual de preservação
do local do crime

Ostensivo 2 anos 15 anos X Nota de instrução do
EMG/PM-3 nº 006/98
de 1998; Boletim da
Polícia
Militar nº 194 de 1983
/ Preservar um exem-
plar

30.01.05.17 Manual de uso de ar-
mas de fogo

Ostensivo 2 anos 15 anos X Preservar um exem-
plar

30.01.05.18 Relatório de informação
sobre perfil dos desa-
parecidos

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.01.05.19 Relatório de mapea-
mento de áreas sob fo-
co especial

Reservado Enquanto vigora 5 anos X Em vigor até a próxi-
ma atualização

30.02 - Coordenação dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.
30.02.01 - Acompanhar os Conselhos Comunitários de Segurança Pública e os Cafés Comunitários.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.02.01.01 Agenda de informa-
ção das reuniões de
Conselhos

Ostensivo Ano de exercício 5 anos X Contém dados pes-
soais

Comunitários e Cafés
Comunitários

30.02.01.02 Ata de reunião sobre
deliberações dos
Conselhos Comunitá-
rios de Segurança

Ostensivo 3 anos 10 anos X Resolução SSP nº
781 de 2005 / Con-
tém dados pessoais
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30.02.01.03 Planilha de controle
de entregas de atas

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.02.01.04 Planilha de controle
dos Conselhos Co-
munitários de Segu-
rança

Reservado 5 anos 10 anos X Contém dados pes-
soais

30.02.01.05 Relatório de informa-
ção sobre a situação
dos Conselhos

Reservado 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

Comunitários de Se-
gurança

30.02.02 - Estruturar, homologar e orientar os Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO

Tipologia Classificação de Sigi-
lo

Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /
Observações

Dossiê Processo

30.02.02.01 Ato de homologação
de Conselho Comunitá-
rio de Segurança

Ostensivo 5 anos 10 anos X Resolução SSP nº
781 de 2005, alterada
pela Resolução SE-
SEG

Processo de implan-
tação de Conselho
Comunitário de Segu-
rança

nº 78 de 2007; Reso-
lução SESEG nº 547
de 2012

30.02.02.02 Ato de reestruturação
do Conselho Comunitá-
rio de Segurança

Ostensivo 5 anos 10 anos X Resolução SSP nº
781 de 2005, alterada
pela Resolução SE-
SEG nº 78 de 2007;

Processo de implan-
tação de

Conselho Comunitário
de Segurança

Resolução SESEG nº
547 de 2012 / Con-
tém dados pessoais

30.02.02.03 Diploma de composi-
ção de diretoria

Ostensivo 3 anos nenhum X Contém dados pes-
soais

30.02.02.04 Lista de composição
da diretoria dos Conse-
lhos Comunitários de
Segurança

Ostensivo 2 anos 5 anos X

30.02.02.05 Livro de registro de
entrega de diplomas

Ostensivo 5 anos 10 anos X Contém dados pes-
soais

30.02.02.06 Processo de implanta-
ção de Conselho Co-
munitário de Seguran-
ça

Reservado 5 anos 10 anos X Resolução SSP nº
781 de 2005, alterada
pela Resolução SE-
SEG nº 78 de 2007;

Resolução SESEG nº
547 de 2012 / Con-
tém dados pessoais

30.02.03 - Extrair e catalogar informações das atas dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO

Tipologia Classificação de Sigi-
lo

Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /
Observações

Dossiê Processo

30.02.03.01 Extrato de informação
sobre assuntos refe-
rentes à área de se-
gurança pública

Reservado 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

30.02.03.02 Extrato de resumo de
demandas apresenta-
das pelos

Ostensivo 2 anos 5 anos X

Conselhos Comunitá-
rios

30.02.04 - Fornecer consultoria para a estruturação das reuniões comunitárias em áreas pacificadas.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO

Tipologia Classificação de Sigi-
lo

Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /
Observações

Dossiê Processo

30.02.04.01 Relatório de assessora-
mento para criação de
Conselho de Gestão Co-
munitária de Segurança
em área com

Reservado 2 anos 5 anos X

Unidade de Polícia Pacifi-
cadora

30.02.05 - Promover a eleição do representante estadual dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO

Tipologia Classificação de Sigi-
lo

Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /
Observações

Dossiê Processo

30.02.05.01 Atestado de comprova-
ção de elegibilidade de
candidato

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de
2012; Edital de

Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos

eleição de conselheiro
representante dos
Conselhos

Comunitários de Segu-
rança no Conselho de
Segurança Pública

Comunitários de Se-
gurança - CCS de 30
de agosto de 2013 /
Contém dados pes-
soais

30.02.05.02 Cédula de eleição de
candidato

Ostensivo 3 anos nenhum X Decreto nº 43.752 de
2012; Edital de elei-
ção de conselheiro

Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos

Comunitários de Segu-
rança no Conselho de

representante dos
Conselhos Comunitá-
rios de Segurança -
CCS

Segurança Pública

de 30 de agosto de
2013

30.02.05.03 Formulário de inscrição
de candidato

Ostensivo 3 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de
2012; Edital de elei-
ção de conselheiro

Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos

Comunitários de Segu-
rança no Conselho de

representante dos
Conselhos Comunitá-
rios de

Segurança Pública

Segurança - CCS de
30 de agosto de

2013 / Contém dados
pessoais
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30.02.05.04 Lista de presença para
eleição

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de
2012; Edital de elei-
ção de

Processo de eleição de
representantes dos

Conselhos Comunitários
de Segurança no Con-
selho de

conselheiro represen-
tante dos Conselhos
Comunitários de Se-
gurança - CCS de 30
de agosto de 2013 /
Contém

Segurança Pública

dados pessoais
30.02.05.05 Lista de relação de

eleitores aptos a votar
Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de

2012; Edital de elei-
ção de conselheiro

Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos
Comunitários de Segu-
rança no Conselho de

representante dos
Conselhos Comunitá-
rios de
Segurança - CCS de
30 de agosto de 2013
/ Contém dados pes-
soais

Segurança Pública

30.02.05.06 Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos Comunitários
de Segurança no Con-
selho de Segurança
Pública

Ostensivo 3 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de
2012; Portaria ISP nº
57 de 2013; Conse-
lhos Comunitários de

Segurança - CCS de
2013 / Contém dados
pessoais

30.02.05.07 Relatório de realização
da eleição do Conselho
de Segurança Pública

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto nº 43.752 de
2012; Edital de

Processo de eleição de
representantes dos
Conselhos Comunitários
de

eleição de conselheiro
representante dos
Conselhos Comunitá-
rios de

Segurança no Conselho
de Segurança Pública

Segurança - CCS de
30 de agosto de 2013
/ Contém dados pes-
soais

30.03 - Desenvolvimento e divulgação de dados, informações e estudos na área de segurança pública.

30.03.01 - Atender pedidos provenientes de órgãos de segurança pública, mídia e sociedade civil referente às incidências criminais do Estado do Rio de Janeiro.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.03.01.01 Banco de dados de registro
de incidências criminais e
administrativas - Microdados

Reservado Enquanto vigora nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028
de 2008; Resolução
SESEG nº 305 de
2010. A consolidação
dos microdados é
considerada finalizada
(tornando os dados
passíveis de divulga-
ção para o
público geral) a partir
da conclusão
do processo de julga-
mento de recursos e
publicação de retifica-
ções previsto no arti-
go 3º da resolução
SESEG nº
305 de 2010 / Em vi-
gor até a
atualização do banco
de dados /
Contém dados pes-
soais

30.03.01.02 Mapa de informações geor-
referenciadas sobre ocorrên-
cias criminais

Reservado 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.01.03 Relatório de análise de in-
formações sobre áreas de
ocupação pacificadora im-
plantada

Reservado 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.01.04 Relatório de análise técnico-
temáticas de segurança pú-
blica

Reservado 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008 / Preservar um
exemplar

30.03.01.05 Relatório de atendimento do
Núcleo de Pesquisa em
Justiça Criminal e Seguran-
ça Pública

Ostensivo Ano de exercício 5 anos X

30.03.01.06 Relatório de informação de
incidências criminais e ad-
ministrativas

Ostensivo 5 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.01.07 Relatório de monitoramento
de grandes eventos

Reservado 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.01.08 Termo de responsabilidade
sobre uso de informações
da área de segurança públi-
ca

Ostensivo Ano de exercício 5 anos X Portaria nº ISP 028
de 2008 / Contém da-
dos pessoais

30.03.01.09 Banco de dados de atendi-
mento do serviço 190 da
PMERJ

Reservado Enquanto vigora Nenhum X Em vigor até a atuali-
zação do banco de
dados

30.03.02 - Consolidar e divulgar informações sobre incidências criminais e administrativas no Estado do Rio de Janeiro.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.03.02.01 Boletim de monitora-
mento e análise de in-
cidências criminais e
administrativas

Ostensivo 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Porta-
ria ISP nº 028 de
2008

30.03.02.02 Demonstrativo de inci-
dências criminais e ad-
ministrativas

Ostensivo 5 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Porta-
ria ISP nº 028 de
2008
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30.03.02.03 Quadro de distribuição
dos Batalhões de Polí-
cia Militar e Delegacias
de Polícia Civil

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Em vigor até a atuali-
zação do quadro

30.03.02.04 Relatório de compara-
ção de informações so-
bre as incidências cri-
minais e administrativas

Ostensivo 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Porta-
ria ISP nº 028 de
2008

30.03.02.05 Relatório de reagrega-
ção de códigos dos de-
litos

Ostensivo 5 anos nenhum X

30.03.02.06 Resumo de informação
das reuniões de divul-
gação de incidências
criminais e

Ostensivo 2 anos 5 anos X O presente documento,
por suas característi-
cas

peculiares e circuns-
tâncias a ele inerentes,
pode ser

administrativas
reputado como de ca-
ráter reservado

30.03.02.07 Resumo de monitora-
mento mensal por área
integrada de segurança
pública - RMA

Ostensivo 5 anos nenhum X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Porta-
ria ISP nº 028 de
2008

30.03.03 - Elaborar publicações de ampla divulgação.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.03.03.01 Dossiê de análise das
ocorrências de violência
contra a mulher

Ostensivo 2 anos 5 anos X Lei nº 4.785 de 2006,
Art. 1º

30.03.03.02 Dossiê de análise das
ocorrências de violência
contra a pessoa idosa

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.03.03 Dossiê de informação
sobre acidentes de
trânsito

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.03.04 Dossiê de informação
sobre violência contra
crianças e adolescentes
e atos infracionais

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.03.05 Relatório de informação
anual sobre as incidên-
cias criminais e admi-
nistrativas

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.03.06 Relatório de informação
sobre ocorrências de
bala perdida

Ostensivo 2 anos 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005; Por-
taria ISP nº 028 de
2008

30.03.03.07 Análise de monitora-
mento mensal dos indi-
cadores

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

estratégicos de segu-
rança

30.03.03.08 Relatório de apresenta-
ção de balanço dos in-
dicadores de

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

segurança de áreas
com Unidades de Polí-
cia Pacificadora - UPP

30.03.03.09 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
apreensões de armas

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.10 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
apreensões de drogas

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.11 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
prisões e apreensões
de adolescentes

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.12 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
roubos de carga

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.13 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
roubos de veículo

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.14 Relatório de apresenta-
ção dos dados sobre
vitimização policial

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.15 Relatório de avaliação
do impacto da Compa-
nhia Integrada de Polí-
cia de

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

Proximidade
30.03.03.16 Relatório de compara-

ção da contagem de ví-
timas de letalidade vio-
lenta

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

no âmbito da seguran-
ça pública e saúde

30.03.03.17 Relatório de divulgação
anual dos dados de se-
gurança pública

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

30.03.03.18 Relatório de recupera-
ção e reclassificação de
óbitos por causas

Ostensivo Enquanto vigora 5 anos X Decreto Estadual nº
36.872 de 2005 / Em
vigor até a próxima
atualização

externas mal definidas

30.03.04 - Monitorar a ferramenta do Observatório de Análise Criminal.

PRAZO GUARDA DESTINAÇÃO
Tipologia Classificação de Sigi-

lo
Corrente Intermediário Eliminação Permanente Fundamentos Legais /

Observações
Dossiê Processo

30.03.04.01 Manual de procedi-
mento para uso da
ferramenta de análise
criminal

Reservado 2 anos 5 anos X

30.03.04.02 Relatório de informa-
ção de acesso da fer-
ramenta de análise
criminal

Reservado 2 anos 5 anos X Contém dados pes-
soais

Id: 2121166
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