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I - Em nove anos e seis meses de funcionamento, a Ouvidoria da
Polícia recebeu 12.953 comunicações relativas a policiais civis e/ou
militares;

II - Dentre as 12.953 comunicações recebidas neste período, 566 são
referentes a elogios (228 à PM e 338 à PC) e 12.387 reclamações
diversas (8.576 contra a PM e 3.811 contra a PC);

III - Do total de 12.387 reclamações, 69% referem-se à PM e 31%
referem-se à PC;

IV - Na Polícia Militar as maiores concentrações, nas que dizem res-
peito à natureza das Comunicações, referem-se à falta de policia-
mento (18% dos casos), qualidade de atendimento (13% dos casos) e
extorsão/concussão (11% dos casos). No caso da Polícia Civil as
maiores concentrações estão em qualidade de atendimento (30% dos
casos), prevaricação (14% dos casos) e abuso de autoridade (7% dos
casos);

V - 10 % do total das reclamações referem-se a casos de violência
contra a pessoa;

VI - Os Oficiais da Polícia Militar e os Delegados da Polícia Civil
estão representados no universo das comunicações, na base de 8%
e 6%, respectivamente, do efetivo das duas forças policiais e respon-
dem por 30% e 33% do total das comunicações chegadas a Ouvi-
doria da Polícia, relativas a cada força policial;

VII - Das comunicações recebidas pela Ouvidoria de Polícia e enca-
minhadas a Órgãos da Secretaria de Segurança Pública, do Poder
Judiciário e do Ministério Público, obtivemos algum tipo de resposta
em 72 % dos casos;

VIII - Do total de policiais denunciados, 730 foram punidos em con-
seqüência de comunicações feitas a Ouvidoria, sendo 646 Policiais
Militares e 84 Policiais Civis.

IX - Das comunicações realizadas no 38º trimestre em relação às
quais as Polícias já se manifestaram, neste trimestre, 19% confirma-
ram-se;

X - Das comunicações de períodos anteriores em relação às quais as
Polícias se manifestaram no 38º trimestre, 17% confirmaram-se;

XI - Do total das comunicações acumuladas nos 114 meses, em re-
lação às quais as Polícias se manifestaram, 15% confirmaram-se;

XII - Das comunicações, de períodos anteriores e finalizadas no cor-
rente trimestre, que resultaram confirmadas, 61% são anônimas;

XIII - Do total das comunicações acumuladas nos 114 meses que re-
sultaram confirmadas 62% são anônimas;

XIV - Do total de comunicações recebidas pela Ouvidoria, 71% são
anônimas e 29% são identificadas, dentre estas 75% foram feitas por
homens e 25 % por mulheres;

XV - Dos comunicantes que forneceram seus dados pessoais para
fins de estatística desta Ouvidoria, 31%, 16% e 5% são das cores
branca, parda e preta respectivamente; sendo o grau de escolaridade
que mais se destaca o de nível médio (21% dos casos) e a faixa
etária predominante é entre 21 e 40 anos de idade (23% dos ca-
sos).

XVI - Na Polícia Militar 91% dos procedimentos instaurados se re-
ferem a Praças e 9% a Oficiais, entretanto, 94% das punições foram
impostas a Praças e 6% a Oficiais.

XVII - Na Polícia Civil 19% dos procedimentos instaurados relacio-
na-se a comunicações contra Delegados e 81% das comunicações
contra outros agentes policiais da Instituição. No entanto, 92% do to-
tal de punições foram impostas a Agentes, enquanto 8% foram im-
postas a Delegados de Polícia.

XVIII - A partir das comunicações recebidas pela Ouvidoria, foram
instaurados na Polícia Militar 148 Inquéritos Policiais Militares, 118
Sindicâncias, 719 Averiguações, 33 Conselhos de Disciplina, 31 Co-
missões de Revisão Disciplinar e 10 Conselhos de Justificação, re-
sultando em 39 punições contra Oficiais e 607 contra Praças. Na Po-
lícia Civil, foram instaurados 86 Inquéritos Policiais e 293 Sindicân-
cias Sumárias, resultando em 77 punições contra Agentes e 7 (sete)
contra Delegados de Polícia.

XIX - Vale ressaltar que existem divisões funcionais dentro da Polícia
Civil (Delegados e Outros) e da Polícia Militar (Oficiais e Praças). Se-
gue a discriminação de cada categoria funcional:

PMERJ PCERJ
OFICIAIS PRAÇAS AUTORIDADE

POLICIAL
AGENTES E AUXILIA-

RES (OUTROS)
CEL. SUBTEN. DELEGADO PERITO LEGISTA

TEN.CEL. 1º SGT. 1ª CLASSE PERITO CRIMINAL
MAJ. 2º SGT. 2ª CLASSE ENG. POLICIAL EM TE-

LECOMUNICAÇÕES
CAP. 3º SGT. 3ª CLASSE PILOTO POLICIAL

1º TEN. CB. INSPETOR DE POLÍCIA
2º TEN. SD. OFICIAL DE CARTÓRIO

POLICIAL
Asp. Ofi-

cial
PAPILOSCOPISTA POLI-

CIAL
Aluno Ofi-

cial
INVESTIGADOR DE PO-

LÍCIA
TÉCNICO POLICIAL DE

NECRÓPSIA
AUXILIAR POLICIAL DE

NECRÓPSIA

BREVE HISTÓRICO

A Ouvidoria da Polícia do Estado do Rio de Janeiro foi cria-
da através da Lei nº 3.168, de 12/01/1999, e tem como fi-
nalidade precípua receber reclamações e elogios relaciona-
dos a policiais civis e/ou militares, sendo uma atividade emi-
nentemente técnica, cujas atribuições são as seguintes:

1 Ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra
os abusos de autoridades e agentes policiais, civis e
militares;

2 Receber denúncias contra os atos arbitrários, ile-
gais e de improbidade administrativa praticados por
servidores públicos vinculados à Secretaria de Segu-
rança Pública;

3 Promover as ações necessárias à apuração da ve-
racidade das reclamações e denúncias e, sendo o ca-
so, tomar as medidas necessárias ao saneamento
das irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades
constatadas, bem como para responsabilização civil,
administrativa e criminal dos imputados.

A Ouvidoria garantirá sigilo da fonte e anonimato ao denun-
ciante, sendo que, no desempenho de suas atribuições, de-
verá apresentar um relatório público trimestral, onde informa-
rá sobre as reclamações e denúncias que atendeu, quais os

encaminhamentos a que procedeu e o que resultou objetiva-
mente deles.

À vista disso, com a divulgação do seu relatório trimestral, a
Ouvidoria busca tornar transparente todo o seu trabalho, com
fulcro no Princípio da Publicidade dos atos administrativos,
previsto no art. 37, caput, da nossa Carta Magna.

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES

Entende-se como 38º trimestre, o período compreendido en-
tre julho e setembro de 2008;

É importante mencionar que as tabelas e gráficos referentes
à natureza da ocorrência possuem um valor total (17.489)
maior que o total de comunicações (12.953) propriamente di-
to. Isto se deve ao fato de que uma única comunicação po-
de conter mais de uma natureza.

No trimestre foram realizados 10 atendimentos pessoais,
equivalentes a 3% das comunicações recebidas neste perío-
do (341 comunicações) e dentro deste total, 73% foram anô-
nimas e 27% identificadas.

As reclamações contra os setores de atendimento emergen-
cial - 190 da PMERJ, no trimestre, referem-se em sua to-
talidade a qualidade de atendimento prestado pelo referido
serviço.

As reclamações contra Batalhões de Polícia Militar e Dele-
gacias de Polícia Civil, no trimestre, referem-se a postos de
trabalho que foram identificados pelos comunicantes através
da associação com a área da localidade da ocorrência. Tanto
na Polícia Militar, quanto na Polícia Civil, os índices de con-
centrações estão dispostos em ordem decrescente nos grá-
ficos XXX e XXXI.

Foram confeccionados no trimestre, 120 Circulares Internas e
1010 ofícios, totalizando 1130 documentos;

No Trimestre foram realizados 41 Atendimentos, para prestar
informações diversas, sendo 24 por telefone e 17 por e-
mail.

A partir de 1º de agosto de 2005, foram consignados neste
Sumário, os dados referentes a Atendimentos para infor-
mações diversas.

OBS. Os gráficos, tabelas e demais informações comple-
mentares estão PUBLICADOS no SITE da SECRETARIA
DE SEGURANÇA, página da OUVIDORIA DA POLÍCIA,
com endereço eletrônico, citado ao final deste relatório
de atividades.

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR

OUVIDOR DA POLÍCIA

Dr. Luiz Sérgio Wigderowitz, Procurador de Justiça.
ASSESSORIA DA POLÍCIA CIVIL

Dr. Luís Sarti Neto, Delegado de Polícia.
ASSESSORIA DA POLÍCIA MILITAR

Jorge Ismael Ferreira Horsae, Coronel PM.
CHEFIA DE GABINETE
Leila Abrahão

ASSESSORIA JURÍDICA
Victor Cezar Peixoto Nunes, Tenente Coronel PM.

APOIO TÉCNICO DE INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA
Jorge Marinho de Souza, Inspetor de Polícia.
André Pedroso da Silva, CB PM.

SETOR DE ATENDIMENTO
Valéria Pinheiro Correa

SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO
Aline Pereira Lima SGT PM
Ângela Abrahão
Maurício Guimarães Desiderati, SGT PM.
Rodolfo Augusto de Salles, CB PM.
Marly Rodrigues dos Santos
Maria Inês Rocha Pinheiro Moreira, CB PM.
Roberto Jorge Cardoso, SGT PM.

SETOR DE PROTOCOLO E TRANSPORTE
Conrado Annucaro Lassance Soares, CB PM.
Jorge Henrique Ferreira Queirós, CB PM.
Marco Antônio do Rosário Queiroz, SGT PM.
Renato Borges Figueiredo, SGT PM.
Rodrigo de Almeida Gropo, CB PM.
Alex Sandro Reis Estaner, CB PM.
Marcos Vinicius Cunha Ramiro, CB PM.
O atendimento da Ouvidoria ao público se faz de segunda a
sexta-feira, das 9 às 17h, na Avenida Presidente Vargas, nº
817, 11º andar, CEP: 20.071-004, telefone: (21) 3399-1199,
fax: (21) 3399-1194 e o endereço eletrônico é:ouvidoriadapo-
licia@proderj.rj.gov.br - www.seguranca.rj.gov.br/seseg/site/ou-
vidoriadapolicia

Id: 674665

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISOS

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SESEG, situada na Rua da Relação,
nº 42, sala 807 - Centro - RJ, telefones 3399-3424 e telefax 3399-
3415, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO nº
036/2008, processo nº E-09/00.595/1704/2008, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE, realizado em 08 de outubro de 2008, às 14:00 horas,
que teve por objeto a aquisição de mobiliários com montagem para
as Delegacias Legais, nas condições, especificações, prazos e locais
constantes do Anexo I (Proposta-Detalhe) e demais partes integrantes
do presente Edital, no valor total estimado de R$ 281.044,91 (duzen-
tos e oitenta e um mil quarenta e quatro reais e noventa e um cen-
tavos). O Pregoeiro ADJUDICOU o feito à empresa ITÁLIA OFFICE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, vencedora do lote I,
por ter oferecido o menor preço, no valor total de R$ 94.399,82 (no-
venta e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e dois
centavos).

Id: 681458

A COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO DA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO/SESEG, situada na Rua da Relação,
nº 42, sala 807 - Centro - RJ, telefones 3399-3424 e telefax 3399-
3415, torna público o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO nº
036/2008, processo nº E-09/00.595/1704/2008, do tipo MENOR PRE-
ÇO POR LOTE, realizado em 08 de outubro de 2008, às 14:00 horas,
que teve por objeto a aquisição de mobiliários com montagem para
as Delegacias Legais, nas condições, especificações, prazos e locais
constantes do Anexo I (Proposta-Detalhe) e demais partes integrantes
do presente Edital, no valor total estimado de R$ 281.044,91 (duzen-
tos e oitenta e um mil quarenta e quatro reais e noventa e um cen-
tavos). O Ilmo. Sr. Chefe da Policia Civil em exercício, em despacho
datado de 24.10.2008 HOMOLOGOU o feito à empresa ITÁLIA OF-
FICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, vencedora do
lote I, por ter oferecido o menor preço, no valor total de R$ 94.399,82
(noventa e quatro mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e
dois centavos).

Id: 681459

ACADEMIA ESTADUAL DE POLÍCIA SILVIO TERRA

EDITAL

CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGOS DE PE-
RITO CRIMINAL DE 3ª CLASSE/2008.

O CHEFE DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,
Presidente da Comissão do Concurso em epígrafe, em cumprimento à

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS

*INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 022/2008 - PMERJ, de
17.10.2008.
PARTES: SESEG/PMERJ e a empresa MSL PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS EM GERAIS LTDA - ME.
OBJETO: Fornecimento de material e de mão-de-obra especializada
para reforço estrutural e construção de telhado no PER (Próprio Es-
tadual Residencial) nº 24, Rua Barão de Mesquita nº 671 - Andaraí.
PRAZO: 90 (noventa dias).
VALOR TOTAL: R$ 49.999,70 (quarenta e nove mil novecentos e no-
venta e nove reais e setenta centavos).
EMPENHO: 506/2546-C-0247.
FUNDAMENTO: O constante do Processo Administrativo nº E-
09/000475/2508/2008.
*Omitido no D.O. de 21.10.2008.

Id: 681749

*INSTRUMENTO: Termo de Contrato nº 024/2008 - PMERJ, de
17.10.2008.
PARTES: SESEG/PMERJ e a empresa APOLLO SERVIÇOS GERAIS
LTDA.
OBJETO: Fornecimento de material e de mão-de-obra especializada
para adequação das instalações elétricas na DGS/QG/PMERJ.
PRAZO: 60 (sessenta dias).
VALOR TOTAL: R$ 44.812,41 (quarenta e quatro mil oitocentos e do-
ze reais e quarenta e um centavos).
EMPENHO: 506/2547-C-0248.
FUNDAMENTO: O constante do Processo Administrativo nº E-
09/000473/2508/2008.
*Omitido no D.O. de 21.10.2008.

Id: 681750

COMISSÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO

AVISOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 094/2008 PMERJ Tipo Menor Preço Por
Lote.
Processo nº E-09/000508/2508/2008.
Fonte: 12.
Objeto: Aquisição de Equipamentos Hospitalares e Instrumentos
Odontológicos.
Valor Estimado: R$ 343.167,91.
Realização: 10/11/2008, às 10 horas.
Local: www.licitacoes-e.com.br.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrô-
nico www.licitacoes-e.com.br, podendo, alternativamente, ser adquirido
uma via impressa, mediante o pagamento da importância de R$
10,00 (dez reais), na Rua Evaristo da Veiga, nº 78 - DGAL/3 DO -
Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefone 3399-2241, nos dias úteis no
horário das 10 às 13 horas e das 14h30min às 16 horas, mediante a
apresentação do carimbo da razão social da empresa e da guia de
depósito bancário em conta corrente nº 03668-6, Agência 5673, do
Banco Itaú, a favor da Caixa de Economias Administrativas da Cor-
poração (CEAC).

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 100/2008 PMERJ Tipo Menor Preço Glo-
bal Por Lote.
Processo nº E-09/000517/2508/2008.
Fonte: Convênio Tribunal de Justiça / PMERJ
Objeto: Aquisição de Colchões para Beliches.
Valor Estimado: R$ 24.692,00.
Realização: 10/11/2008, às 14 horas.
Local: www.licitacoes-e.com.br.
O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço eletrô-
nico www.licitacoes-e.com.br, podendo, alternativamente, ser adquirido
uma via impressa, mediante o pagamento da importância de R$
10,00 (dez reais), na Rua Evaristo da Veiga, nº 78 - DGAL/3 EAC -
Centro - Rio de Janeiro - RJ, telefone 3399-2254, nos dias úteis no
horário das 10 às 13 horas e das 14h30min às 16 horas, mediante a
apresentação do carimbo da razão social da empresa e da guia de
depósito bancário em conta corrente nº 03668-6, Agência 5673, do
Banco Itaú, a favor da Caixa de Economias Administrativas da Cor-
poração (CEAC).

Id: 681684

decisão de caráter liminar do MM Dr. Juiz de Direito Titular da 3ª Va-
ra de Fazenda Pública, nos autos do processo nº 2008.001.346795-0,
faz saber que se acham suspensas as inscrições para o precitado
certame.

Id: 681771


