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 Desde o ano de 2019, com a edição da Resolução DPGE n.º 963 de 02 de janeiro 
de 2019, foi adotada, no âmbito da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, uma 
política de governança pública através da criação de Comitês de Governança, especifica-
mente nas áreas de tecnologia e informática, e de engenharia e infraestrutura.

 O Comitê de Governança é definido como órgão de assessoramento vinculado 
diretamente à Administração Superior, submetido à legislação e à regulamentação aplicá-
veis, as quais disciplinam o seu funcionamento. Tem por objetivo assessorar o Conselho de 
Administração no cumprimento de suas atribuições com relação às regras e princípios de 
governança estabelecidos na legislação aplicável, no Estatuto Social e nas melhores práticas 
de mercado, bem como com relação ao aprimoramento da eficiência dos mecanismos de 
governança corporativa e gestão. 

Portanto, a partir do Decreto 9.203/2017, vê-se o Comitê como estrutura capaz de exer-
cer um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para 
avaliar, direcionar e monitorar a gestão, com vistas à condução das políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade.

 Gestão, progresso e estruturação são conceitos que precisam ser incorporados na 
atividade da instituição para possibilitar a adequada prestação do serviço e o alcance da 
finalidade maior que é viabilizar o exercício da cidadania e dos direitos pelos assistidos. 
Portanto, para realizar a governança há que ser apresentado o planejamento, aliado à refle-
xão das diversas realidades, visando a orientação das ações, cumprimento dos projetos e 
estruturação da Instituição. 

 O planejamento estratégico é apresentado a partir da análise da Instituição, sob 
vários ângulos, especialmente de crescimento, necessidade de estruturação e ampliação, 
definindo seus rumos por meio de um direcionamento que possa ser monitorado nas suas 
ações concretas, utilizando-se, para tanto, de um instrumento denominado “plano estraté-
gico”.

 No intuito de permanecer em busca da maior eficiência na prestação do serviço da 
Defensoria Pública, seja na atividade meio, seja na atividade fim, bem como na utilização de 
recursos disponíveis, notadamente em período de grande crise financeira, apresenta-se o 
plano estratégico de infraestrutura a ser monitorado e gerenciado pelo Comitê de Gover-
nança de Infraestrutura. 
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 Apresenta-se o cronograma de obras para 2020, no qual constavam as iniciadas no 
ano de 2019 e não concluídas, bem como reformas de alguns espaços já utilizados, e, ainda, 
novas demandas que surgiram a partir de vistorias nos órgãos de atuação ou oportunida-
des de ampliação ou mudança do espaço físico.

 Importante esclarecer que para a realização das obras e reformas, a Defensoria 
Pública se vale de dois diferentes procedimentos, quais sejam, contratação através de licita-
ção e equipes próprias. Excepcionalmente, na gestão anterior, foi realizada descentraliza-
ção do orçamento para contratação da EMOP (Empresa de Obras Públicas do Rio de 
Janeiro) para realização das obras das novas sedes em Santa Cruz e Campos dos Goytaca-
zes.

 A modalidade licitatória é utilizada para contratação de empresa que será responsá-
vel desde a elaboração do projeto executivo, até a realização integral das fases de execu-
ção da obra. Neste procedimento, a Diretoria de Infraestrutura e Engenharia, além de 
acompanhar a execução propriamente dita, é responsável por elaborar o projeto básico, 
que objetiva definir com precisão as características básicas do empreendimento e o 
desempenho almejado na obra, para que seja possível estimar o custo e prazo de execução. 
É uma fase caracterizada por estudos preliminares, anteprojeto, estudos de viabilidade téc-
nica e econômica, além da avaliação do impacto ambiental.

 Esta modalidade de contratação é comumente utilizada para obras excepcionais, 
assim consideradas as que exigem o emprego de maquinário não disponível na Defensoria 
Pública, maior mão de obra, bem como realização de serviços técnicos específicos, o que 
demanda um prazo maior para conclusão. Em média, as obras de grande porte levam cerca 
de 8 (oito) meses para serem concluídas, considerado a partir do início da execução espe-
cífica da referida, excluindo, portanto, o prazo do procedimento licitatório.

 Neste sentido, o Comitê de Governança de Infraestrutura definiu diretriz dispondo 
que para as intervenções que sejam consideradas excepcionais a obra seja toda licitada e 
para pequenas, médias e grandes intervenções seja utilizada equipe própria. Importante 
destacar que o porte da obra é comumente definido a partir da área útil do imóvel e con-
dições de estrutura e infraestrutura, tais como, instalações elétricas, de rede, hidrossanitá-
rias e estruturais, entre outras.

As equipes próprias são compostas por servidores da Defensoria Pública, extraquadros e 
terceirizados, que atuam, principalmente, em obras de pequeno, médio e grande porte, 
assim como nas manutenções, como definido pelo Comitê.

04
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 Os prazos para conclusão das obras realizadas por equipe própria irão depender 
das dimensões daquelas, além das condições apresentadas nos imóveis, tendo como dura-
ção média três meses.

 Passa-se, então, à apresentação dos principais projetos a serem implementados no 
ano de 2020.
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OBRAS EM ANDAMENTO

EMOP

RECURSOS E EQUIPES PRÓPRIOS

SANTA CRUZ E CAMPOS DOS GOYTACAZES

GUAPIMIRIM

 Trata-se de contratação realizada junto à EMOP (Empresa de Obras Públicas do Rio 
de Janeiro), a qual, realizou a licitação para a elaboração do projeto executivo, bem como 
será a responsável pela licitação futura, para a execução da obra propriamente dita. 
 
 Para ambas, a empresa ganhadora da primeira etapa - execução do projeto executi-
vo foi a ARCHI5 Arquitetos Associados Ltda.

 O contrato foi assinado em 01/11/2018, e a empresa vencedora tinha previsão de
entrega dos projetos executivos em até 6 (seis) meses a contar da assinatura, findando-se 
em 01/05/2019. Porém, como esta etapa dependia das aprovações de órgãos externos 
como Prefeitura, Concessionárias, Bombeiros, entre outros, o prazo acabou se estenden-
do, com nova previsão para início de Maio de 2020.

 Após esta data, a EMOP deverá realizar nova licitação, a fim de contratar a pessoa
jurídica responsável pela execução da obra. 

 Estima-se de que ambas as sedes só fiquem prontas em 2021.

  Previsão orçamentária Santa Cruz: R$ 334.578,53
  Processo SEI n. 1598/2018

  Previsão orçamentária Campos dos Goytacazes: R$ 316.625,42
  Processo SEI n. 1595/2018

 Trata-se da nova sede que está sendo construída em terreno cedido dentro do
perímetro do Fórum. Para esta, optou-se pela modalidade de licitação no intuito de
contratação de empresa responsável pela execução dos projetos executivos e execução 
da obra.



REFORMAS
MÉIER
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 Irmãos Vasconcelos foi a empresa vencedora, a qual, assinou o contrato em 
21/11/2018, possuindo 05 (cinco) meses para conclusão da integralidade da obra, com 
entrega prevista para 21/04/2019. Em sua empreitada, a empresa não avançou de forma 
satisfatória, apresentando morosidade e descumprimentos dos serviços de acordo com 
cronograma pré-estabelecido. Diante disso foram instaurados dois procedimentos admi-
nistrativos, um de fiscalização e outro pelo descumprimento dos incisos I, II, III e IV que 
compõe o artigo 78 da referida lei. Houve a instauração de Processo Administrativo Disci-
plinar, com o intuito de rescisão contratual conforme previsto nos Art. 77 a 80 da Lei 
8.666/1993 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

 A obra encontra-se temporariamente paralisada, aguardando definição quanto às
condições jurídicas do contrato e viabilidade de prosseguimento do mesmo.

  Previsão orçamentária: R$ 242.590,41
  Processo SEI n. 2964/2017
  Processo 1o PAD SEI n. 5487/2019
  Processo 2o PAD SEI n. 8077/2019

 As instalações do prédio não encontram-se em conformidade com as normas téc-
nicas nem com os padrões atualmente adotados pela instituição. Para comportar a totali-
dade dos órgãos, há necessidade de modernização e readequação dos layouts.

 Por se tratar de uma reforma excepcional, que envolve dimensões e interferências
consideráveis, optou-se, em 2019, pela modalidade de licitação com a contratação de uma
empresa para execução da reforma geral, cabendo a Diretoria de Infraestrutura e Enge-
nharia executar os layouts que se fizerem necessários e acompanhamento/fiscalização da 
referida obra.

 No entanto, posteriormente, diante da dificuldade de conseguir um espaço tempo-
rário para realizar o atendimento durante o período de obras, e os problemas/custos que 
isso poderia acarretar em um processo licitatório, definiu-se que o imóvel passaria por 
reformas e readequação dos espaços, sendo estas realizadas pela equipe da Engenharia 
desta instituição.



IRAJÁ

 Quanto ao plano de trabalho, ficou alinhado que a obra terá uma previsão de dura-
ção de 10 (dez) meses, internamente, sem considerar áreas externas, telhados, banheiros
externos e reforma da recepção, as quais, terão uma previsão de duração de 02 (dois) 
meses, totalizando 12 (doze) meses de intervenção.

 Durante as obras, com exceção dos Núcleos de Família e Cível, os demais órgãos
utilizarão a recepção como espaço provisório de atendimento, que também foi adaptado
conforme layout anexado no processo 2848/2019.

 As obras terão início no 2° andar, seguindo as etapas abaixo:

 - 1ª etapa: Núcleo de Madureira, 3ª e 6ª Varas Cíveis e sala dos vigilantes – 02/12 a 
31/03;
 - 2ª etapa: 2ª e 5ª Varas de Família e 3ª Vara de Família – 02/04 a 29/05;
 - 3ª etapa: Núcleo Cível, 4ª Vara de Família, 5ª e 7ª Varas Cíveis – 01/06 a 31/07;
 - 4ª etapa: Núcleo de Família, órfãos e Sucessões, 1ª Vara Cível, Juizado e 2ª Vara Cível
 - 03/08 a 30/10;
 - 5ª etapa: área ocupada pela Prefeitura, Detran e Cantina – 03/11 a 18/12;
 - 6ª etapa: áreas externas, Telhado, fachada, banheiros externos e recepção - 03/11 a
18/12.

 OBS: As datas estão sujeitas a alterações de acordo com o andamento da obra.
 Processo SEI n. 9964/2019
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 Com a cessão de mais uma sala dentro do prédio à Defensoria Pública, houve a
necessidade de realização de obras de readequação em todo o espaço físico ocupado pelo
Núcleo de Irajá, visando adequar as instalações tornando as mesmas aptas para receber 
toda a equipe. Considerando o tamanho do local e as condições que ele apresenta, a refor-
ma a ser executada é classificada como de pequeno porte, motivo pelo qual será realizada 
por equipe própria da Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da Defensoria Pública.
 
 Não houve suspensão do atendimento, estando o mesmo reduzido mas sendo reali-
zado nas estações de trabalho adaptadas na recepção, conforme combinado com o Defen-
sor Titulare devidamente informado ao CRC e à Corregedoria.



TRÊS RIOS

 Início em 08 de janeiro com previsão de término em 07 de fevereiro de 2020.
  
  Processo SEI n. 10368/2019

 As instalações existentes não são adequadas para acolher todos os Defensores Titu-
lares e suas equipes, não se ajustando a todos os órgãos de atuação existentes. Diante 
disso, se fez necessária a readequação do espaço com a instalação de três gabinetes inde-
pendentes para os defensores das Varas Criminais e Juizados. Considerando o tamanho do 
local e as condições que ele apresenta, a reforma a ser executada é classificada como de 
pequeno porte, motivo pelo qual será realizada por equipe própria da Diretoria de Infraes-
trutura e Engenharia da Defensoria Pública.

 O layout foi apresentado, discutido e aprovado pelos Defensores envolvidos.

 Início em 13 de janeiro com previsão de término em 31 de janeiro de 2020.
 
  Processo SEI n. 11551/2019
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 Instalação provisória do Núcleo do Jardim Primavera, com projeto de layout a ser
executado na área de espera dos núcleos de primeiro atendimento da sede de Duque de
Caxias.
 Diante do local de instalação e as condições que ele apresenta, a reforma a ser
executada é classificada como de pequeno porte, motivo pelo qual será realizada por 
equipe própria da Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da Defensoria Pública.

 Início em 10 de fevereiro com previsão de término em 20 de fevereiro de 2020.

  Processo SEI n. 10393/2019

DUQUE DE CAXIAS –  JARDIM PRIMAVERA
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 Ampliação do espaço atualmente ocupado, com a adesão de mais uma sala, o que
necessitará de elaboração de layout, com reconfiguração de todo o órgão, sendo impres-
cindível para acomodação da equipe e conforto dos assistidos.

 Aguarda-se a regularização da cessão, vez que é prédio pertencente ao Estado.
 Após, será apresentado cronograma e layout.

  Processos SEI n. 7864/2018

CONCEIÇÃO DE MACABU

PLANO DE INVESTIMENTO 2020

 Necessidade do cumprimento de ordens de serviço identificadas como obra, em 
razão da instalação de rampa de acesso para cadeirantes, tratamento de umidade em todo 
o imóvel, com pintura e remoção das infiltrações e reparos na porta de entrada.

 Apresentação de avaliação e custos após vistoria no imóvel, bem como cronograma.

SILVA JARDIM



 Em 2019, após diversas tentativas frustradas junto ao TJRJ para que fosse viável a
realização de melhorias nas instalações ocupadas pela Defensoria em suas dependências, o
que proporcionaria mais conforto aos assistidos e uma melhor estrutura aos servidores, 
se fez necessária a busca por um novo imóvel, efetivando-se a locação em propriedade 
situada na Rua Reverendo Armando Ferreira no 350, que possui 264,00m2.

 A obra a ser realizada no referido imóvel foi classificada como de médio porte, e 
será realizada por equipe própria da Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da Defenso-
ria Pública.

 O início da obra, originariamente planejada para ser executada no ano passado, teve
que ser adiado, em razão de problemas na efetivação da locação, o que já foi superado.

 Data de início prevista para 03 de fevereiro com previsão de término em 30 de abril 
de 2020.

  Processo SEI n. 8147/2019

 Trata-se das obras planejadas para serem, até então, executadas via processo licita-
tório, com a contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos 
e execução da obra propriamente dita, a qual, unificará ambos os imóveis (galpão + imóvel
atual) oferecendo melhores condições físicas e estruturais para abrigar os Órgãos de Atu-
ação e Núcleos da comarca, além de obras de infraestrutura visando uma rede de drena-
gem, pavimentação e sistema de contenção adequados.

 No entanto, posteriormente, diante da dificuldade de conseguir um espaço tempo-
rário para instalar o atendimento durante o período de obras, e os problemas/custos que 
isso poderia acarretar em um processo licitatório e, com a locação de um andar em um 
prédio comercial situado na mesma rua, para abrigar as Varas Criminais e Cíveis, o imóvel 
passaria por reformas a readequação de espaço sendo estas, realizadas pela equipe da 
Engenharia desta instituição, ficando sob processo licitatório somente a pavimentação, dre-
nagem externa (sondagem e topografia iniciais) e a substituição do telhado do galpão.

OBRAS PREVISTAS PARA 2020

PENDOTIBA
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 Os imóveis estão localizados na Rua Professor Francisco Piragibe, no 80 com 02 
(dois) pavimentos todo utilizado pela Defensoria Pública e no espaço novo, presente no 5o
pavimento do edifício localizado na mesma rua, no 151 (salas 501 a 514) - Taquara/Jacare-
paguá – Rio de Janeiro

 Diante disso, as obras terão 03 (três) etapas, iniciando pelo novo espaço locado e 
após, no espaço hoje ocupado juntamente com o galpão que abrigará os Núcleos de 
Primeiro Atendimento.

 Novo espaço: início em 17 de fevereiro com previsão de término em final de Maio de 2020.

  
  Processo SEI n. 8498/2019

 Espaço atualmente ocupado: início em 08 de junho com previsão de término em final de
Agosto de 2020.

  Processo SEI n. 9890/2019

 Galpão: início em 31 de agosto com previsão de término em final de Novembro de 2020.

RIO DAS OSTRAS
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Processo SEI n. 9890/2019
OBS: Para este, se faz necessária inicialmente a troca do telhado.

Processos correlacionados:
Processo SEI Telhado n. 11125/2019
Processo SEI Sondagem n. 10811/2019
Processo SEI Topografia n. 11519/2019

 Devido ao elevado valor das obras para construção da nova Sede, estimativa de R$ 
2.276.000,00 com BDI, em razão de o terreno apresentar problemas no solo, considerado 
inapto para construção por ser bastante arenoso, foi definido pela Administração e pelo 
Comitê de Governança a suspensão da licitação.

 Com isso, a DIE iniciou no ano passado pesquisas de imóveis para compra ou loca-



ção para abrigar a sede da Defensoria Pública na Comarca de Rio das Ostras, que atual-
mente, tem os órgãos instalados nas dependências do Fórum de Rio das Ostras, em insta-
lações bastante precárias em razão da acessibilidade e da acomodação da equipe.

 Foi procedida à visita a um dos imóveis pesquisados e aprovada sua contratação. Já 
solicitados documentos ao proprietário para a contratação.

 Data de início prevista para 06 de abril com previsão de término em final de maio de 
2020.
 
 OBS: As datas estão sujeitas a alterações de acordo com o processo de locação do 
imóvel.

  Processo SEI n. 11366/2019

RESENDE
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 Trata-se da construção da nova Sede da comarca de Resende. Optou-se pela loca-
ção de um terreno, sendo de responsabilidade do proprietário a realização das obras bási-
cas para entrega do imóvel, conforme layout ao mesmo apresentado pela DIE.
 
 Assim, o proprietário já enviou a documentação para a conclusão da contratação.
Pelo proprietário será realizada a construção da estrutura do imóvel, com um galpão
fechado, revestido de piso e instalações hidráulicas dos banheiros, cabendo os demais
serviços de engenharia como pintura e instalações em geral serem executados pela Dire-
toria de Infraestrutura e Engenharia.

 A programação dos serviços da DIE dependem da conclusão da estrutura, estimada 
para maio de 2020, conforme apontado pelo proprietário. Se esta se confirmar, a data de 
início será em 06 de junho com previsão de término em final de agosto de 2020.

  Processo SEI n. 4823/2019

 Oportunidade de locação do 15° andar do Edifício Garagem do Menezes Cortes, 
com o intuito de instalar alguns órgãos de atuação da Defensoria Pública situados em pré-
dios diversos, inclusive alguns setores que hoje ocupam o prédio da sede instituicional.

MENEZES CORTES (15° ANDAR)



 Imóvel em processo de locação que poderá necessitar de adaptação como a cons-
trução de banheiro e colocação de divisória, além do cabeamento de rede e revisão e 
ajustamento da parte elétrica. 

 Data de início prevista para 13 de julho com previsão de término em meados de 
setembro de 2020.

           Processos SEI n. 11241/2019 

 Imóvel em processo de locação que poderá necessitar de adaptação como a cons-
trução de banheiro e colocação de divisória, além do cabeamento de rede e revisão e 
ajustamento da parte elétrica. 

 Data de início prevista para 22 de junho com previsão de término em final de 
agosto de 2020.

          Processos SEI n. 11372/2019

 Está sendo negociada a locação, com a espera de documentação para conclusão.
 O layout com os órgãos e dependências está sendo confeccionado.

 Apresentação de cronograma após a assinatura do contrato de locação.

  Processo Locação SEI n. 8271/2019
  Processo Layout SEI n. 11578/2019
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SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA



 Os cronogramas das obras abaixo não puderam ser apresentados de imediato, em 
razão de envolverem fatores externos, efetivação das contratações de locação e atuação 
de outros agentes. São eles:  Alcântara e Garagem - Sede.

 Trata-se de terreno ao lado do fórum, no qual objetiva-se a realização de obras para
unificação do espaço visando alocar ambos os Núcleos de 1o Atendimento.
Inicialmente, deverá ser contratada uma empresa de terraplanagem e sondagem, a fim
de se conhecer as condições do terreno para execução de projeto básico, a ser desenvol-
vido pela Diretoria de Infraestrutura e Engenharia da Defensoria Pública.
 
 Considerando o tamanho da obra necessária, deve ser contratada, via licitação, 
pessoa jurídica que ficará responsável pela elaboração de projetos executivos e de cons-
trução da obra e demais serviços de infraestrutura necessários, cabendo à Diretoria de 
Infraestrutura e Engenharia à execução dos projetos básicos e fiscalização das obras.

 OBS: Para execução do projeto básico estrutural é necessário o resultado das sondagem
e topografia.

  Processos correlacionados:
  Processo SEI Sondagem n. 10817/2019
  Processo SEI Topografia n. 11378/2019

ALCÂNTARA
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OBRAS COM CRONOGRAMA
A SER DEFINIDO

 Em razão da complexidade da obra, houve a necessidade de contratar uma empre-
sa especializada na elaboração de Laudo Técnico e Projeto Executivo de reforço/recupe-
ração estrutural do subsolo da garagem da Sede da DPRJ, para após, com este resultado, 
ser realizada, também via processo licitatório, a contratação de empresa especializada 
para execução da obra propriamente dita.

  Processo Laudo SEI n. 2184/2019

GARAGEM SEDE



 Para proporcionar melhores condições do local de trabalho e atendimento aos
assistidos, se faz necessária essa ampliação. Atualmente o Defensor não tem um gabinete
reservado, o que prejudica a privacidade no atendimento, não há instalação para mediação 
e a equipe se acomoda em um diminuto espaço correspondente a uma sala.

 Aguardando autorização do TJRJ.

  Previsão orçamentária: R$ 11.823,42
  Processo SEI no 10786/2012

CASEMIRO DE ABREU

LEOPOLDINA

 Entende-se por execução de layout a adaptação de espaço dentro dos Fóruns, ocu-
pados pelas Defensorias, o que pode envolver a ampliação, mudança de sala ou adequação 
da estrutura existente. Atualmente são três pendentes de execução, aguardando autoriza-
ção do TJRJ:

  Casemiro de Abreu
  Leopoldina
  Rio das Flores

 Ampliação do espaço das Varas Cíveis proporcionando melhores condições à 
equipe e consequentemente impactando na qualidade do serviço entregue e no acolhi-
mento do assistido.

 Aguardando autorização do TJ.

  Previsão orçamentária: R$ 12.721,14
  Processo SEI no 2843/2019.
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EXECUÇÕES LAYOUTS



RIO DAS FLORES

 Efetivação de troca de sala dentro das dependências do TJRJ. Em razão desta troca 
será necessário o refazimento do cabeamento de rede, instalações elétricas e colocação 
de divisórias.

 Aguardando autorização do TJ.
 Com a efetivação desta será apresentado cronograma de obra.
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 Desde de 2019 estão sendo realizadas buscas por imóvel para instalação do Núcleo 
de Ramos, em razão da necessidade de deixar as dependências da região administrativa em 
Olaria, cujas instalações do prédio estão muito precárias.

 Ainda não definido o imóvel em razão da localização dos pesquisados não atende-
rem às necessidades da equipe e do órgão.

 Aguarda-se conclusão do processo de locação para apresentação de layouts e cro-
nograma.

  Processo SEI n. 3446/2019
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BUSCA POR IMÓVEIS

PARATY

NÚCLEO DE RAMOS

 Trata-se de locação de um novo espaço, uma vez que, o imóvel ocupado atualmente 
pela Defensoria Pública não atende as demandas de acessibilidade, além da impossibilidade 
de instalação de sistema de refrigeração. Por se tratar de imóvel tombado, qualquer ação 
pretendida no mesmo se torna muito complexa ou mesmo impossibilitada, como por 
exemplo a instalação de ar condicionado. Desta forma, buscou-se um novo imóvel, a fim de 
atender melhor às necessidades do local. 

 Com isso, a Engenharia continua na procura por imóveis, uma vez que, os inicialmen-
te sugeridos não foram aprovados, seja em razão da localização, segurança e mesmo pelo 
alto custo do aluguel.

 Aguarda-se conclusão do processo de locação para apresentação de layout e crono-
grama. 
 
  Processo SEI n. 1451/2019



NÚCLEO DE RAMOS
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DIE19

BANGU

 Está sendo realizada busca de imóvel para instalação do Núcleo de Bangu em abran-
gência territorial diversa da atualmente existente, diante da proposta de desmembramen-
to do núcleo de Bangu em duas áreas territoriais distintas.  O imóvel ficaria situado em 
Bangu e os núcleos ali instalados atenderiam os bairros de Bangu e Senador Camará, com 
demanda potencial de 307.000 pessoas.

 Aguarda-se conclusão do processo de locação para apresentação de layouts e cro-
nograma. 

  Processo SEI n. 12552/2019



 Além das obras acima descritas, há diversos mutirões previstos para serem realiza-
dos. Mutirões estes, que assumem a natureza de obras em razão da necessidade de diver-
sos profissionais envolvidos face a diversidade de serviços. Será necessário um estudo 
aprofundado de todos os problemas para possíveis locações de equipamentos.

Cronograma previsto para execução:

 Bangu 
 31/10 a final de outubro de 2020

 Duque de Caxias 
 05/10 a final de novembro de 2020

 São Gonçalo – Travessa Judith
 03/11 a final de janeiro de 2021

 Nova Iguaçu 
 07/12 a final de janeiro de 2021

MUTIRÕES
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 Além das obras propriamente ditas, acima mencionadas, a Diretoria de Infraestrutu-
ra e Engenharia necessita prever em seu planejamento a realização de obras de recupera-
ção dos imóveis locados ou cedidos, antes de suas devoluções por resolução dos contra-
tos, além de realizar o atendimento das Ordens de Serviços dos 92 municípios que com-
põem o Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO FINAL
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