
REGULAMENTO Nº JFRJ-RTO-2019/00018, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2019

Estabelece diretrizes e responsabilidades sobre o parque de equipamentos
de digitalização no âmbito da Seção Judiciária do Rio de Janeiro.

 

O Diretor da Subsecretaria de Gestão Estratégica e a Coordenadora da
Coordenadoria de Serviços Operacionais e Segurança Orgânica, considerando:

- a necessidade de equilibrar o parque de equipamentos destinados à
digitalização de documentos;

- a recente retirada de equipamentos multifuncionais das unidades
judiciárias e administrativas, como medida de contenção de despesas; e

- a importância de manter o controle patrimonial sobre equipamentos de
informática alocados na Seção Judiciária do Rio de Janeiro;  RESOLVEM:

Art. 1º A Subsecretaria de Gestão Estratégica é a unidade responsável por
definir o quantitativo de equipamentos destinados à digitalização, em cada unidade
judiciária e administrativa.

Art. 2º Haverá, sempre que possível, 1 (um) equipamento destinado à
digitalização em cada unidade judiciária e 1 (um) equipamento a ser utilizado pelas
unidades administrativas de cada instalação física da Seção Judiciária do Rio de
Janeiro.

Parágrafo único - A Secretaria Geral e cada uma de suas
Subsecretarias Administrativas contará com, no mínimo, 1 (um) equipamento.

Art. 3º Caberá às respectivas unidades administrativas subordinadas à
Coordenadoria de Serviços Operacionais e Segurança Orgânica, manter registro sobre
as informações relativas aos equipamentos, em especial sobre o número do
patrimônio, unidade responsável pela utilização, estado de conservação e defeitos
apresentados.

§1º  A responsabilidade das unidades administrativas inclui a eventual
abertura de chamados para reparo dos equipamentos.

§2º Na Sede Administrativa, a responsabilidade pelo registro é das
respectivas Subsecretarias Administrativas. 

Art. 4º A Subsecretaria de Gestão Estratégica, a partir da eventual
necessidade de reequilibrar o parque de equipamentos, poderá determinar o
remanejamento de equipamentos entre unidades, o que será providenciado
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pela Coordenadoria de Serviços Operacionais e Segurança Orgânica.

Art. 5º Quaisquer expedientes que tratem da ampliação, redução, melhoria
ou adequação do parque de equipamentos destinados à digitalização devem ser
encaminhados inicialmente à Subsecretaria de Gestão Estratégica, para análise e
adoção das medidas cabíveis.

Art. 6º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.
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