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Em Foco
DGLOG

DEENG - Departamento de Engenharia

eTelefon s

DIFOB

(21) 3133-7270

DEENG

Gabinete: (21) 3133-7245 / 7246

E-mail: dglog.deeng@tjrj.jus.br

DIPLO

(21) 3133-7299

DIMAN

(21) 3133-7453

O DEENG tem como atribuição assessorar a DGLOG nos assuntos pertinentes à engenharia e à arquitetura 

das instalações do PJERJ, tais quais: elaborar projetos tanto básicos quanto executivos, coordenar e gerenciar os 

processos de trabalho referentes às obras e serviços de engenharia, bem como realizar a manutenção preventiva e 

corretiva de todos os prédios do PJERJ. É composto por 3 Divisões: Divisão de Planejamento de Obras, Divisão de 

Fiscalização de Obras e Divisão de Manutenção, além da Central de Atendimento.

DEPARTAMENTO 
DE ENGENHARIA
DEPARTAMENTO 
DE ENGENHARIA

Organizar e consolidar os resultados das visitas de avaliação técnica das edificações, 
favorecendo a execução do Plano Anual de Obras, avaliar imóveis para aquisição e 
locação, bem como conferência e atualização de áreas de imóveis alugados pelo PJERJ a 
outros Órgãos, elaborar projetos básicos executados para licitar, além de projetos de 
alteração de layout e composição de custos de materiais para as obras e manutenções.

Divisão de Planejamento de Obras – DIPLO 

Divisão de Fiscalização de Obras – DIFOB

Fiscalizar os contratos das obras novas e de reformas,  gerar medições de serviços, 
informações e relatórios  de acompanhamento das obras, operacionalizar o 
comissionamento e o recebimento das obras, gerenciar as obras em garantia e 
elaborar relatório de inadimplência dos contratos.

Central de Atendimento

Receber as solicitações de serviços de engenharia das Unidades Organizacionais e direciona-las 
para as respectivas Unidades Executoras dos serviços.

Contato: (21) 3133-7300 ou pelo e-mail dglog.centraldeatendimento@tjrj.jus.br.

Divisão de Manutenção – DIMAN

Realizar a manutenção de todas as instalações do PJERJ, diligenciando para manter seu 
uso adequado, evitando paradas ou interrupções do serviço regular, monitorar os 
resultados, de modo a planejar manutenções preventivas e intervir em manutenções civis 
de equipamentos e sistemas de engenharia.
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