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Institui no âmbito da
Administração Pública Estadual,
a comissão extraordinária para
tratamento de demandas de
Assédio Moral e Sexual no
Trabalho no âmbito do Poder
Executivo Estadual e designa
membros para compor.

 

 

A OUVIDORA GERAL DO ESTADO , no uso das atribuições que lhe confere a Lei
Complementar n°. 965 de 20.12.2017, Seção I, Art. 41, Inciso I.

CONSIDERANDO a competência da Ouvidoria Geral do Estado - OGE de “ouvir os
reclamos da população a respeito dos serviços públicos encaminhando-os aos Órgãos responsáveis pelos
mesmos e dando retorno aos reclamantes das medidas corretivas ou esclarecedoras tomadas pela
Administração Pública Estadual, bem como manter o Governador informado sobre as reclamações ou
queixas da população quanto à qualidade dos serviços públicos prestados pela Administração Pública
Estadual”, nos termos do art. 112 da Lei Complementar nº 965, de 20 de dezembro de 2017;

CONSIDERANDO a competência da Ouvidoria Geral do Estado - OGE de “formular e
expedir atos normativos, diretrizes e orientações relativas ao correto exercício das competências e
atribuições definidas nos Capítulos III e IV da Lei Federal nº. 13.460, de 2017”, a atribuição de
“receber, analisar e encaminhar às autoridades competentes as manifestações, acompanhando o tratamento
e a efetiva conclusão das manifestações de usuário perante órgão ou entidade a que se vincula” no prazo
legal, conforme art. 13 e art. 16 da lei supracitada,  e ainda o dever que as Unidades Setoriais de
Ouvidoria tem de informar e encaminhar à Ouvidoria Geral do Estado a existência de denúncia em
desfavor de autoridade de cargos políticos, nos termos do art. 13, § 3º do Decreto nº 24.950 , de 13 de
abril de 2020; a regulamentação da referida Lei no âmbito Estadual, sob a égide do Decreto nº. 24.950, de
13 de abril de 2020, publicado no DOE nº 73 de 17 de abril de 2020, disponibilizado através do Ofício
Circular nº26/2020/CASACIVIL-DITELGAB a todos os Gestores; o Decreto nº 10.153, de 3 de
dezembro de 2019, que dispõe sobre as salvaguardas de proteção à identidade dos denunciantes de ilícitos
e de irregularidades praticados contra a administração pública federal direta e indireta previstos no § 2º do
art. 6º e no §1º do art. 7º; a regulamentação da referida Lei no âmbito Estadual, foi norteada pelo Decreto
nº. 25.854, de março de 2021, que institui a nível de Estado a Proteção à identidade dos denunciantes; e a
Lei nº. 12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso a informações previsto no inciso III do
art. 4º, no inciso III do art. 6º, nos § 1º, § 2º e § 3º do art. 25, inciso IV do art. 32; e a Portaria Conjunta
nº. 35, de 28 de janeiro de 2021, da Ouvidoria-Geral e Controladoria-Geral do Estado, que aprova o
roteiro de tratamento de manifestações de Ouvidoria no âmbito do Poder Executivo Estadual; as
recomendações emanadas pela OGE sob o égide das legislações vigentes e da Cartilha do Ouvidor e do
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Cidadão, quanto aos procedimentos a serem adotados em suas práticas profissionais possibilitando a
participação do cidadão na gestão do Estado;

CONSIDERANDO que as Unidades Setoriais de Ouvidoria são tecnicamente
subordinadas à Ouvidoria Geral do Estado, Órgão Central do Sistema, conforme disposição no Art.
1 º d a Instrução Normativa Conjunta nº. 004/2021/OGE-OUVGER, de 22 de março de 2021, que
estabelece as orientações para a atuação das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Estadual para o
exercício das competências definidas pelos capítulos III e IV da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017;

CONSIDERANDO a necessidade e importância de instituir comissão extraordinária para
tratamento de demandas de Assédio Moral e Sexual no Trabalho.

 

R E S O L V E:
 

Art. 1º - Instituir no âmbito da Administração Pública Estadual, a comissão extraordinária
para tratamento de demandas de Assédio Moral e Sexual no Trabalho no âmbito do Poder Executivo
Estadual, órgão consultivo integrante da estrutura básica da Ouvidoria Geral do Estado de Rondônia, com
finalidade de debater manifestações, bem como sugerir e promover ações de prevenção e combate à
prática de assédio moral e sexual no âmbito dos órgãos e entidades do Poder Executivo, com atribuições
de:

I – realizar atendimento aos manifestantes;

II – realizar visitas técnicas nos órgãos e entidades do Poder Executivo;

III – propor e realizar ações de prevenção à prática de assédio no âmbito do Poder
Executivo, em parceria com a Controladoria-Geral do Estado - CGE e Corregedoria-Geral de
Administração - CGA;

§ 1º – Nas ações de prevenção e combate à prática de assédio moral essa Ouvidoria tem
como atribuições específicas:

I – acolher, registrar, encaminhar e acompanhar, até a solução final da demanda, com
observância dos prazos legais, as denúncias ou atos equivalentes cujo objeto se relacione à suposta prática
de assédio moral e sexual;

II – realizar diligências, solicitar informações e esclarecimentos, visando assegurar a devida
formalização do processo nos órgãos e entidades do Poder Executivo pertinentes;

III – realizar análise preliminar da denúncia ou ato equivalente;

IV – orientar e expedir diretrizes com vistas à prevenção, o acolhimento do denunciado, o
registro da denúncia ou ato equivalente, da prática de assédio no âmbito do Poder Executivo;

V – encaminhar a denúncia ou ato equivalente de assédio moral ou sexual à corregedoria
competente, visando a formulação de juízo de admissibilidade e, caso necessário, a instauração do
processo administrativo disciplinar, assegurados o contraditório e a ampla defesa ao indicado como
assediador;

VI – recomendar, em parceria com a CGE e CGA, aos órgãos e entidades do Poder
Executivo a adoção de providências que considerar necessárias e úteis para a prevenção e o combate da
prática de assédio moral e sexual;

§ 2º – Nas ações de prevenção e combate à prática de assédio sexual a Ouvidoria Geral tem
como pilares de registrar e encaminhar para apuração, no âmbito administrativo, denúncia ou atos
equivalentes cujo objeto se relaciona a ato ilegal, abusivo e indecoroso que culmine em suposto assédio
sexual praticado por agentes públicos no exercício de suas funções, sem prejuízo do encaminhamento às
autoridades competentes para a apuração na esfera penal.

Art. 3º - A comissão será composta pelos seguintes servidores, sob a presidência do
primeiro, sem prejuízo de suas atribuições ordinárias:

I - Etelvina da Costa Rocha, Presidente, Ouvidora-Geral – OGE/RO
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II - Ana Claudia Guarim dos Santos, Membro, Assessora – OGE/RO

III - Daniela Lacerda Cavalcante dos Santos, Membro, Assessora – OGE/RO

IV - Ítalo Luiz Fernandes, Membro, Assessor – OGE/RO

V - Antônio Rodrigues Vieira, Membro, Assessor – OGE/RO

VI - Sarita Pantoja Pereira, Membro, Assessora – OGE/RO

VII - Emily Nogueira Pires, Assessora - OGE/RO

VIII - Luciana Silva Cavalcante, Membro, Ouvidora SESDEC/RO

IX - Fernanda Mayara Oliveira Claros, Membro, Ouvidora SEOSP/RO

X - Francione Alves Gomes Medeiros, Membro, Ouvidora FEASE/RO

XI - José Tarcisio Batista Mendes, Membro, Interlocutor EMATER/RO

XII - Francisco Coelho de Brito Neto, Membro, Ouvidor DER/RO

XIII - Edneuza Gonçalves Silva, Membro, Ouvidora SEDUC/RO

XIV - Renata Ferreira Campos, Membro, Ouvidora SEJUS/RO

XV - Tatiana Ribeiro de Matos, Membro, Ouvidora SEDAM/RO

XVI - Antônio Borges de Souza Filho, Membro, Ouvidor CAERD/RO

XVII - Raoni Francisco Lopes Gama, Membro, Ouvidor SEPOG/RO

XVIII - Rafaela Blenda Paião Lopes Campo Martini, Membro, Interlocutora PGE/RO

Art. 4º- A Ouvidoria Geral do Estado poderá convocar 1,3,5,7,9,11,13,15 ou 17 integrantes
para participar de reunião extraordinária.

Art. 5º - Encerrados os trabalhos da Comissão a Presidente designará um membro
participante para elaborar o relatório que deverá conter:

I- o relato da ordem dos fatos;

II- a apreciação da comissão;

III- a recomendação final;

Art. 6º- São partes integrantes desta Portaria: ANEXO I - Questionário sobre Assédio
Moral e Sexual e disponível no Portal do Governo através do
link: http://www.rondonia.ro.gov.br/ouvidoria/institucional/prevencao-e-combate-ao-assedio/

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Fica revogada a Portaria nº 2 de 29 de janeiro de 2021 (Diário Oficial do Estado de
Rondônia nº 68 - Publicação em 31/03/2021 - id. 0015933618) e a Portaria nº 5 de 10 de junho de 2021
(Diário Oficial de Estado de Rondônia nº 119 - Publicação em 14/06/2021 - id. 0018504191).

 

Porto Velho, 16 de fevereiro de 2022.

 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

 

ETELVINA DA COSTA ROCHA
Ouvidora-Geral do Estado

 

 

ANEXO I
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Documento assinado eletronicamente por ETELVINA DA COSTA ROCHA , Ouvidor(a), em
16/02/2022, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§
1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.
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http://www.diof.ro.gov.br/data/uploads/2017/04/Doe-05_04_2017.pdf


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0023969748 e o código CRC 749D05D9.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0068.039049/2021-19 SEI nº 0023969748
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