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volvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo
nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, EURICO
MARCHON NETO, ID FUNCIONAL Nº 4329806-0, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, MIGUEL
SARTORI PANARO, ID FUNCIONAL N° 5102380-6, do cargo em comissão de Coordenador, símbolo DAS-8, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, ANA
CRISTINA WILLEMANN FLORES, ID FUNCIONAL N° 5100547-6, do
cargo em comissão de Coordenador, símbolo DAS-8, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.



        
          



   







NOMEAR TIAGO DIONÍSIO DA SILVA, ID Funcional nº 4348466-2/1,
para exercer, com validade a contar de 06 de maio de 2020, o cargo
em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Coordenadoria de
Articulação e Elaboração de Projetos Educacionais Inovadores, da Superintendência de Projetos Estratégicos, da Subsecretaria de Planejamento e Ações Estratégicas, da Secretaria de Estado de Educação,
anteriormente ocupado por Maurício França Fabião, ID Funcional nº
4205330-7. Processo nº SEI-030029/002473/2020.

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 12 de maio de
2020, THAIS LAQUE BARBOSA DA CUNHA, ID FUNCIONAL Nº
5099025-0, do cargo em comissão de Coordenador, símbolo DAS-7,
da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Processo nº
SEI-070026/000625/2020.

PROCESSO Nº E-12/079/332/2019 - De acordo com a solicitação do
Sr. Diretor Administrativo, no despacho nº 4695785, autorizo a prorrogação do Contrato 10/2019, firmado com a Empresa ASSIM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR E DENTAL, por um período de 90
dias, no valor mensal de R$ 396.702,00 (trezentos e noventa e seis
mil setecentos e dois reais), perfazendo o valor total de
R$1.190.106,00 (um milhão, cento e noventa mil cento e seis reais).

EXONERAR, com validade a contar de 14 de maio de 2020, ADRIANA DA SILVA SOARES, ID FUNCIONAL Nº 5107009-0, do cargo em
comissão de Gerente, símbolo DAS-7, da Gerência de Comercialização, da Diretoria de Produção e Comercialização, da Fundação Santa
Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Processo nº SEI-400002/000425/2020.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 15/05/2020

Id: 2252005

Secretaria de Estado de Fazenda

EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS, ID FUNCIONAL Nº 5109951-9,
do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.

NOMEAR BRUNO DE JESUS LEMOS para exercer, com validade a
contar de 14 de maio de 2020, o cargo em comissão de Gerente,
símbolo DAS-7, da Gerência de Comercialização, da Diretoria de Produção e Comercialização, da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, anteriormente ocupado por
Adriana da Silva Soares, ID Funcional nº 5107009-0. Processo nº
SEI-400002/000426/2020.

EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, JOSÉ
EDUARDO MAYHE FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº 5109950-0, do
cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.

EXONERAR, com validade a contar de 14 de maio de 2020, ELAINE
GERK DA SILVEIRA E ALMEIDA, ID FUNCIONAL Nº 5108055-9, do
cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Divisão
de Administração, da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Trabalho e
Renda. Processo nº SEI-400002/000419/2020.

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS PARA
REQUERIMENTOS APRESENTADOS NO SISTEMA ATENDIMENTO DIGITAL RJ, NO ÂMBITO DA SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA.

NOMEAR WILLIAM SILVEIRA FERREIRA, ID FUNCIONAL N°
5108758-8, para exercer, com validade a contar de 14 de maio de
2020, o cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da
Divisão de Administração, da Diretoria de Administração e Finanças,
da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, anteriormente ocupado por Elaine Gerk da Silveira e
Almeida, ID Funcional nº 5108055-9. Processo nº SEI400002/000416/2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA, no uso das atribuições
legais conferidas pelo inciso II, do Parágrafo Único, do art. 148 da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, de 05 de outubro de
1989,

EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, TALI
MIGUEL IGREJAS, ID FUNCIONAL Nº 5092917-8, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, CYLON
LIAW, ID FUNCIONAL Nº 5102985-5, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, PAULA
SALLES FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº 5099886-2, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA E CRUZ, ID FUNCIONAL N° 50751336, do cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, MOISÉS
REIS JUNIOR, ID FUNCIONAL Nº 5109216-6, do cargo em comissão
de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº
SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, SELMA
LÚCIA DA SILVA CARVALHO, ID FUNCIONAL Nº 5108472-4, do cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, ANTONIO ELIEZER PEREIRA MARTINS, ID FUNCIONAL Nº 1914143-2, do
cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.

EXONERAR, com validade a contar de 14 de maio de 2020, WILLIAM SILVEIRA FERREIRA, ID FUNCIONAL N° 5108758-8, do cargo
em comissão de Chefe de Seção, símbolo DAI-5, da Seção de Almoxarifado, do Serviço de Suprimentos, da Divisão de Administração,
da Diretoria de Administração e Finanças, da Fundação Santa Cabrini
- FSC, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Processo nº
SEI-400002/000416/2020.
NOMEAR LAYS ANTUNES SILVA para exercer, com validade a contar de 14 de maio de 2020, o cargo em comissão de Chefe de Seção, símbolo DAI-5, da Seção de Almoxarifado, do Serviço de Suprimentos, da Divisão de Administração, da Diretoria de Administração e
Finanças, da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado
de Trabalho e Renda, anteriormente ocupado por William Silveira Ferreira,
ID
Funcional
n°
5108758-8.
Processo
nº
SEI400002/000423/2020.
DE 14 DE MAIO DE 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA,
usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº
40.644, de 08/03/2007,

EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, MARILDA MOURA, ID FUNCIONAL Nº 4397503-8, do cargo em comissão
de Ajudante II, símbolo DAI-2, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº
SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, NATÁLIA SANTOS FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº 5098064-5, do cargo
em comissão de Ajudante I, símbolo DAI-1, da Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais.
Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, BARBARA CRISTINA BARBOSA, ID FUNCIONAL N° 5081952-6, do cargo em comissão de Auxiliar de Gabinete, símbolo DAI-1, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações
Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, RODRIGO JOSE ALBINO LOVEM, ID FUNCIONAL Nº 1912116-4, do cargo
em comissão de Auxiliar de Gabinete, símbolo DAI-1, da Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.
NOMEAR MÁRCIO GOMES DE ARAÚJO para exercer o cargo em
comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Autarquia de Proteção e
Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro - PROCON-RJ,
da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e
Relações Internacionais, anteriormente ocupado por Rosangela Papa,
ID Funcional n° 5098217-6. Processo nº SEI-220013/000324/2020.
EXONERAR LUIZ ANTONIO TEIXEIRA, ID FUNCIONAL Nº 50996843, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Assessoria de Inteligência, do Gabinete do Secretário, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº SEI-080002/000970/2020.
EXONERAR GILBERTO DE ANDRADE MENDES, ID FUNCIONAL Nº
2599825-0, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da
Assessoria de Inteligência, do Gabinete do Secretário, da Secretaria
de Estado de Saúde. Processo nº SEI-080002/000970/2020.
EXONERAR ROGÉRIO SEABRA MARTINS, ID FUNCIONAL Nº
3219374-2, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da
Assessoria de Inteligência, do Gabinete do Secretário, da Secretaria
de Estado de Saúde. Processo nº SEI-080002/000970/2020.
EXONERAR DEUZINETE PIRES CAVALCANTE, ID FUNCIONAL Nº
5099685-1, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da
Assessoria de Inteligência, do Gabinete do Secretário, da Secretaria
de Estado de Saúde. Processo nº SEI-08002/000970/2020.
NOMEAR IGOR CÉSAR DA SILVA COELHO para exercer o cargo
em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, do Gabinete do Secretário, da Secretaria de Estado de Educação, em vaga resultante da
transformação estabelecida pelo Decreto nº 46.685, de 02/07/2019.
Processo nº SEI-030029/002527/2020

ATO DO SECRETÁRIO
RESOLUÇÃO SEFAZ Nº 148 DE 15 DE MAIO DE 2020

CONSIDERANDO:
- que a modernização do atendimento prestado à população é pilar
fundamental na construção de um Estado cidadão, eficiente e transparente;
- que desde a publicação do Decreto nº 46.973, de 16 de março de
2020 e, posteriormente, do Decreto nº 47.068, de 11 de maio de
2020, o Rio de Janeiro vive em situação de isolamento social em que
diversas atividades estão suspensas e a população é orientada a ficar
em casa sempre que possível devido à pandemia provocada pela Covid-19;
que a SEFAZ-RJ já vinha desenvolvendo projeto visando à modernização por meio da implantação do atendimento remoto, bem como à
adequação da legislação a essa evolução tecnológica; e
- -e que a situação requer solução emergencial a fim de que esta
SEFAZ-RJ forneça aos contribuintes ferramenta tecnológica a fim de
que sejam atendidos de forma remota;
RESOLVE:
DO ATENDIMENTO DIGITAL

RESOLVE:
NOMEAR MARIA DE FATIMA BORBA CORREA, ID FUNCIONAL
51058561, para exercer, com validade a contar de 13 de maio de
2020, o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Subsecretaria de Administração, da Secretaria de Estado da Casa Civil e
Governança, em vaga resultante da transferência estabelecida pelo
Decreto
nº
46.612,
de
29/03/2019.
Processo
nº
SEI120001/004847/2020.
*Republicado por ter saído com incorreções no D.O. de 15/05/2020.
Id: 2252092

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 15 DE MAIO DE 2020

EXONERAR, com validade a contar de 13 de maio de 2020, LILIAN
DE MELO RODRIGUES, ID FUNCIONAL Nº 5106670-0 do cargo em
comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais. Processo nº SEI-220002/000550/2020.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

Art. 1º - Fica criado o sistema eletrônico de atendimento digital no
âmbito da Subsecretaria de Receita, denominado “Atendimento Digital
RJ”, acessível a partir do site www.fazenda.rj.gov.br, a fim de que as
pessoas físicas ou jurídicas apresentem suas demandas de serviços,
por meio de requerimento a ser preenchido no sistema, e acompanhem as soluções via Internet.
§ 1º - O requerimento pode constituir processo administrativo tributário
de acordo com a sua especificidade.
§ 2º - O sistema de que trata o caput será integrado com o SEI-RJ,
nos termos do Decreto nº 46.730, de 09 de agosto de 2019.
DO ACESSO AO SISTEMA

PROCESSO Nº E-04/125/37/2018 - DEFIRO o recadastramento da
entidade consignatária INVESTPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA
S/A, nos termos da manifestação exarada pelo Coordenadoria de
Gestão das Consignações.
PROCESSO Nº E-04/131/126/2017 - DEFIRO o recadastramento da
entidade consignatária BANCO FIBRA S/A, nos termos da manifestação exarada pelo Coordenadoria de Gestão das Consignações.
PROCESSO Nº E-12/225/42/2019 - DEFIRO o recadastramento da
entidade consignatária ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES
ESTADUAIS DO NORTE NOROESTE FLUMINENSE - ASMENNF, nos
termos da manifestação exarada pelo Coordenadoria de Gestão das
Consignações.
PROCESSO Nº E-12/225/44/2019 - DEFIRO o recadastramento da
entidade consignatária MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A - MONGERAL S/A, nos termos da manifestação exarada
pelo Coordenadoria de Gestão das Consignações.
PROCESSO Nº E-12/225/118/2019 - DEFIRO o recadastramento da
entidade consignatária CAIXA HABITACIONAL DA POLICIA MILITAR
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, nos termos da manifestação exarada pelo Coordenadoria de Gestão das Consignações.
Id: 2251908

Art. 2º - Os requerimentos disponibilizados no sistema “Atendimento
Digital RJ” deverão ser acessados mediante:
I - certificado digital emitido conforme os critérios estabelecidos pela
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); ou
II - criação de cadastro de usuário e senha pessoal.
§ 1º - As pessoas jurídicas são obrigadas ao uso de certificado digital,
conforme disposto no inciso I, podendo ser utilizado o e-CNPJ de
quaisquer de seus estabelecimentos.
§ 2º - O Coordenador de Suporte da Superintendência de Automatização da Fiscalização de Atendimento (SUAF) da Receita Estadual
poderá autorizar, excepcionalmente, o acesso das pessoas jurídicas
na forma do inciso II, quando houver impossibilidade ou erro no acesso ao sistema.
§ 3º - Alguns requerimentos, de acordo com a sua especificidade, poderão ser realizados por pessoas jurídicas na forma prevista no inciso
II.
§ 4º - Portaria da Superintendência de Automatização da Fiscalização
de Atendimento (SUAF) poderá determinar o acesso ao “Atendimento
Digital RJ” por meio do Sistema e-Procuração.
DO USUÁRIO EXTERNO, CADASTRO, CREDENCIAMENTO E DESCREDENCIAMENTO

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
DE 15 DE MAIO DE 2020
PROCESSO Nº SEI-040053/000039/2020 - AUTORIZO a disposição
do servidor DAIQUE ALEXANDRE NONATO DE SOUZA, Auditor do
Estado, ID Funcional nº 43716865, do Quadro de Pessoal da Controladoria Geral do Estado, para a Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado da Secretaria de Estado de Fazenda, com ônus para o
órgão cessionário.
PROCESSO Nº SEI-21/025/004510/2019 - AUTORIZO a cessão do
servidor PAULO HENRIQUE MARTINS, Auxiliar de Enfermagem, ID
Funcional nº 42154502, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, para a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária / Subsecretaria Adjunta de Tratamento Penitenciário.
Id: 2252087

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA
SUBSECRETARIA DE LOGÍSTICA
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
APOSTILA DA DIRETORA-GERAL
DE 06/05/2020
*CONTRATO Nº 01/2014 - Relativo ao reajuste de preço previsto na
Cláusula Nona - Parágrafo Nono. OBJETO: Contratação de prestação
de serviços de telefonia fixa comutada STFC, conforme o Termo de
Referência - Anexo I e o Lote I. CONTRATADA: Telemar Norte Leste
S/A. ÍNDICE APLICADO: IPCA/IBGE de 3.7454800% (janeiro/2018 a
dezembro/2018); INÍCIO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL: julho/2019 PERCENTUAL DE REAJUSTE UTILIZADO: 3,74%, o equivalente a R$ 1.234,24 (mil duzentos e trinca e quatro reais e vinte e
quatro centavos) por mês; VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$
34.235,32 (trinta e quatro mil duzentos e trinta e cinco reais e trinta e
dois centavos); VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO REAJUSTADO: R$ 35.469,56 (trinta e cinco mil quatrocentos e sessenta e
nove reais e cinquenta e seis centavos). FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:
Art. 57, inciso II e art. 55, Inciso III, da Lei nº 8.666/1993.
*Republicado por incorreção no original publicado no D.O. de
15.05.2020.
Id: 2252000

Art. 3º - Poderão ser cadastradas como usuários externos as pessoas
físicas ou jurídicas.
Art. 4º - O cadastro do usuário externo será realizado na forma prevista no art. 1°.
§ 1º - Quando o primeiro acesso ocorrer sem o uso do certificado
digital, será necessário o preenchimento de informações sobre o
usuário para registro no sistema.
§ 2º - Informações adicionais poderão ser exigidas na demanda de
requerimentos específicos.
Art. 5º - Após o primeiro acesso ao sistema, o usuário externo estará
automaticamente credenciado.
Art. 6º - Presume-se a anuência do usuário externo às regras e condições de uso do sistema, estabelecidas nos arts. 7º e 8º, com a prática do primeiro ato no “Atendimento Digital RJ”.
Art. 7º - O cadastro de usuário externo é ato pessoal e intransferível,
estando condicionado à aceitação das regras que disciplinam o uso
do sistema, com a consequente responsabilização do usuário em caso
de uso indevido.
Art. 8º - É de responsabilidade do usuário externo:
I - a guarda, o sigilo e o uso da senha de acesso;
II - a veracidade das informações registradas no sistema;
III - a atualização dos seus dados cadastrais.
Art. 9º - O descredenciamento de usuário externo se dará de ofício:
I - em razão do descumprimento das condições regulamentares que
disciplinam sua utilização;
II - a critério da Administração, mediante ato motivado.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Domingo, 17 de Maio de 2020 às 19:59:52 -0300.
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DO REQUERIMENTO
Art. 10 - O requerimento deverá ser realizado por meio de formulário
eletrônico disponibilizado pelo Atendimento Digital RJ e, de acordo
com a especificidade do requerimento, poderá ser exigida a anexação
eletrônica de documentos.
§ 1º - Os documentos anexados remotamente pelos requerentes para
acompanhar as suas solicitações estão dispensados de reconhecimento de firma e/ou autenticação em cartório.
§ 2º - Em caso de dúvida relevante sobre a autenticidade, veracidade
ou o conteúdo de documentos anexados aos processos eletrônicos,
poderão ser exigidas informações adicionais, diligências ou a apresentação presencial de documentos com reconhecimento de firma ou autenticação.
§ 3º - Deverá ser recolhida a Taxa de Serviços Estaduais eventualmente devida, prevista no título V, do Livro Primeiro, do Decreto-Lei nº
05/1975, atualizada anualmente em ato próprio, previamente ao requerimento previsto no caput deste artigo.
DAS COMPETÊNCIAS, ANÁLISE, DEFERIMENTO, INDEFERIMENTO
E DO CUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS E PRAZOS





   



 



PROCEDIMENTOS DE CONTINGÊNCIA
Art. 20 - Nos casos de indisponibilidade prolongada do sistema Atendimento Digital, o Superintendente da SUAF poderá determinar que os
requerimentos sejam enviados por meio do SEI-RJ e direcionados para a repartição fiscal de cadastro ou, nos caso de solicitações feitas
por contribuintes sem Inscrição Estadual, para a Coordenadoria de
Suporte da SUAF ou para repartições regionais ou especializadas,
conforme o caso.
Parágrafo Único - Caso a indisponibilidade do sistema seja apenas
para determinado tipo de requerimento do Atendimento Digital, a competência para realizar o disposto no caput será da Coordenadoria de
Suporte da SUAF.
DOS REQUERIMENTOS, SERVIÇOS E PROCESSOS DISPONIBILIZADOS
Art. 21 - Os serviços disponibilizados via Atendimento Digital, nos termos desta resolução, serão publicados por meio de ato expedido pelo
Subsecretário de Estado de Receita.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 11 - A Coordenadoria de Suporte (COSUP) da Superintendência
de Automatização da Fiscalização e do Atendimento (SUAF) da SEFAZ-RJ será a área gestora do Atendimento Digital RJ, devendo:

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020
LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DE CARVALHO
Secretário de Estado de Fazenda

I - efetuar o atendimento e o suporte aos usuários externos;
II - gerir a execução dos requerimentos;
III - anular os requerimentos que, por algum erro de sistema, foram
incorretamente decididos e, sempre que possível, retornar a situação
do requerente para o estágio anterior à solicitação;
IV - realizar a distribuição dos requerimentos para as autoridades
competentes.
Parágrafo Único - A distribuição de que trata o inciso IV do caput
poderá ser realizada, a critério da COSUP, para qualquer Auditor Fiscal que esteja lotado, cedido parcialmente ou totalmente para a SUAF,
ou para a autoridade designada por legislação própria para decidir.

Id: 2252101

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DESPACHO DO SECRETÁRIO
DE 14.05.2020
PROCESSO Nº SEI-04/079/000734/2019 - INDEFIRO o requerimento
formulado pela empresa GBG COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS
LTDA, referente ao Regime Especial ST, tendo em vista as manifestações das áreas técnicas e jurídica desta Pasta, documentos SEI nºs
4010135 e 4343220.
Id: 2251854

Art. 12 - Os requerimentos dos contribuintes poderão ser atendidos:
I - de modo automatizado e sem intervenção humana; ou
II - de modo parcialmente automatizado, em que parte das verificações são efetuadas pelo sistema e outra parte pelos servidores públicos competentes.
§ 1º - Nos casos em que o sistema esteja preparado para realizar,
automaticamente, todas as verificações de requisitos do contribuinte
exigidas pela legislação específica, fica dispensada a assinatura do
servidor responsável pelo deferimento ou indeferimento do requerimento, podendo tal ato ser realizado pelo próprio sistema.
§ 2º - Todos os requerimentos possuirão protocolo com numeração
própria para que o interessado acompanhe sua tramitação e permita a
interposição de recurso.
Art. 13 - A área de triagem poderá verificar os documentos enviados,
fazer a conferência dos requisitos e demandar o cumprimento de exigências, caso necessário.
Art. 14 - O exame e a decisão sobre o requerimento serão realizados
observando-se a competência privativa do Auditor Fiscal, ressalvados
os casos previstos no § 1º do art. 12.
§ 1º - Os requerimentos de simples solução, a critério da COSUP, poderão ser decididos em lotes, a fim de dar celeridade ao processo de
decisão.
§ 2º - Requerimentos de simples solução são aqueles com características idênticas, cujas decisões ocorrem de forma repetida e com
fundamentos ou pedidos semelhantes.
§ 3º - A autoridade responsável por examinar e decidir sobre o requerimento terá autonomia técnica e funcional para o ato, podendo, a
critério da COSUP, realizar a respectiva tarefa remotamente ou a partir das instalações físicas de qualquer repartição da Subsecretaria de
Estado de Receita;
§ 4º - Nos casos em que o requerimento seja distribuído para Auditor
Fiscal lotado, cedido parcialmente ou cedido totalmente para a SUAF,
para a realização da tarefa de forma remota ou não, fica dispensada
a avaliação e decisão do requerimento por Auditor Fiscal com lotação
ou cargo específico, ainda que essa exigência esteja prevista em legislação própria de mesmo nível;
§ 5º - Nas hipóteses do § 4º, a decisão do Auditor Fiscal que decidiu
sobre o requerimento supre a exigência de que a lotação do Auditor
Fiscal responsável pelo exame e decisão seja a mesma auditoria fiscal de cadastro do contribuinte peticionário, e igualmente a exigência
de que a decisão seja tomada pelo titular de determinada repartição
fiscal;
Art. 15 - As comunicações com o usuário sobre cumprimento de exigências, deferimento e indeferimento do requerimento serão feitas por
meio do sistema Atendimento Digital RJ.
Parágrafo Único - Ato expedido pelo Subsecretário de Estado de Receita poderá prever casos em que a comunicação de que trata o caput também poderá ser realizada por meio do Sistema Domicílio Eletrônico do Contribuinte (DeC).

SECRETARIA DEESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ARRECADAÇÃO
ATO DO SUPERINTENDENTE
PORTARIA SUAR Nº 38 DE 15 DE MAIO DE 2020
DIVULGA PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA
EMISSÃO DE GNRE EM LOTE PELO WEBSERVICE DO PORTAL PAGAMENTOS DA SEFAZ-RJ.
O SUPERINTENDENTE DE ARRECADAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:
- que o Estado do Rio de Janeiro está preparando seus sistemas eletrônicos para passar a emitir GNRE pelo Portal GNRE disponível no
sítio http://www.gnre.pe.gov.br devido à publicação do AJUSTE SINIEF
35/19;
- a necessidade dos contribuintes adaptarem seus aplicativos para
emissão em lote das guias pelo Portal GNRE; e
- o que consta no Processo nº SEI 040070/000103/2020;
RESOLVE:
Art. 1º - Os contribuintes que quiserem emitir GNRE em lote devem
adequar seus sistemas de informática para a estrutura do webservice
XML versão 2.0 disponibilizada no Portal GNRE no sítio http://www.gnre.pe.gov.br/ até 31 de agosto de 2020.
Parágrafo Único - Em 31 de agosto de 2020, as GNRE em lote deixarão de ser recepcionadas pelo webservice do Portal de Pagamentos
da SEFAZ-RJ.
Art. 2º - Para adaptação de suas aplicações, os contribuintes devem
seguir as instruções do Manual de Integração do Contribuinte com o
GNRE na versão 2.00 disponível no sítio http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/automacao.jsp.
Art. 3º - A Superintendência de Arrecadação divulgará a data de início da emissão das guias de recolhimento pelo Portal GNRE.
Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação.
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2020
EVANILTON BRANDÃO DA SILVA
Superintendente de Arrecadação
Id: 2251974

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

Art. 16 - O usuário deverá acompanhar a sua solicitação no sistema
Atendimento Digital RJ para verificar se há demanda para o cumprimento de exigências ou se o seu requerimento foi deferido ou indeferido.

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

§ 1º - O não cumprimento de exigências no prazo fixado na legislação
acarretará o indeferimento do requerimento de forma automática, ressalvados os casos cujos prazos tenham sido suspensos ou interrompidos.
§ 2º - Os prazos de atendimento ou indeferimento do requerimento
estão previstos nas legislações específicas de cada tipo de requerimento.

*Aos 18 de fevereiro de 2020, às 18:00h, na Câmara Municipal de
São João da Barra, situada na Rua Barão de Barcelos, 88 - Centro,
foi iniciada a sessão presencial da Audiência Pública, conforme a convocação publicada no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro nº
18, de 28 de janeiro de 2020, parte I, página 26, e nos jornais de
grande circulação estadual, O Dia de 30 de janeiro de 2020, página
12, e local, Folha Geral de 31 de janeiro de 2020, página 05. A Audiência Pública teve como objetivo tornar público, colher sugestões e
contribuições às minutas de Edital e Contrato, ao Programa de Exploração da Rodovia e aos Estudos de Viabilidade, para concessão
da rodovia estadual RJ-244, com início no entroncamento com o Contorno de Campos - trecho da BR-101 a ser construído - e fim nos
limites do Distrito Industrial de São João da Barra. A mesa da Audiência Pública foi composta por Aluízio Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra; Carla Machado, Prefeita de
São João da Barra; Gilmar Viana, Presidente da Audiência e Subsecretário de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais; Fontenelle Fajardo, representante da Fundação Departamento de Estradas
de Rodagem; Célia Daumas, Superintendente de Logística de Cargas
da Secretaria de Estado de Transportes; e José Lucas Moreira e José
Júlio Prata Gomes, representantes do Consórcio Porto do Açu, grupo
autorizado no Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). O
vereador Aluízio Siqueira, Presidente da Câmara Municipal de São
João da Barra, abriu a sessão e passou a fala à Prefeita Carla Machado, que realizou algumas considerações acerca de demandas do
Município relacionadas à implantação do Porto do Açu, como a solução definitiva de desapropriações ainda pendentes, a efetivação de
acordo de doação ao Município da área conhecida como “Fazenda
Papagaio”, a revisão de licenças ambientais aos empreendedores do
Porto do Açu e a construção de “Estrada Parque” que ligue o empreendimento a Grussaí para fins turísticos. Quanto ao projeto em
pauta, a Prefeita sustentou que, devido ao traçado, o desenvolvimento
será levado para fora do município. Por fim, requisitou que constassem em ata as solicitações do Município quanto à regularização fundiária da população e à conclusão das obras da ponte sobre o Rio
Paraíba do Sul, que facilitaria a conexão entre o município de São
João da Barra e os municípios de São Francisco do Itabapoana e

DOS RECURSOS E DO NOVO REQUERIMENTO
Art. 17 - Nos casos de indeferimento da solicitação de forma automática pelo sistema ou pelo servidor competente, caberá recurso no
prazo de 30 (trinta) dias corridos contados do dia seguinte à publicação do resultado no Atendimento Digital.
Parágrafo Único - O recurso será decidido por Auditor Fiscal, titular
da Coordenadoria de Suporte da Superintendência de Automatização
da Fiscalização e do Atendimento (SUAF), ou outro servidor Auditor
Fiscal do mesmo nível hierárquico designado em ato do Superintendente.
Art. 18 - O usuário externo poderá efetuar novo requerimento a qualquer tempo.
Parágrafo Único - O novo requerimento não dispensa novo recolhimento da Taxa de Serviços Estaduais mencionada no §3º, do artigo
10, porventura devida.
DA DESISTÊNCIA
Art. 19 - O usuário externo poderá cancelar o requerimento no Atendimento Digital desde que a desistência seja feita antes da tomada de
decisão pelo servidor competente.
Parágrafo Único - A desistência após iniciada a análise e/ou triagem
do serviço demandado não autoriza a restituição da taxa de serviço
devidamente paga.

ATA AUDIÊNCIA PÚBLICA - RJ-244



margem leste de Campos dos Goytacazes, incluindo o Aeroporto Bartolomeu Lisandro. A partir desse momento, o Presidente da Audiência
fez a leitura dos procedimentos e realizou exposição acerca do papel
institucional da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico,
Energia e Relações Internacionais e do histórico do PMI nº 01/2018.
Destacou que a seleção das rodovias, do ponto de vista técnico, tem
por base o Plano Estratégico de Logística e Cargas (PELC/RJ-2045),
elaborado com a participação da sociedade. Ressaltou também a sinergia do projeto estadual com o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) do Governo Federal. Mencionou, ainda, os benefícios
esperados com a concessão da rodovia. Em seguida, passou a palavra ao engenheiro José Júlio Prata Gomes, coordenador dos estudos técnicos, o qual fez a apresentação do tema, demonstrando as
principais características técnicas do projeto de concessão e os aspectos relevantes do Programa de Exploração da Rodovia (PER). O
valor de tarifa e a localização planejada da praça de pedágio também
foram expostos aos presentes. Após a apresentação, o Presidente da
Audiência iniciou o pronunciamento dos inscritos para manifestação
oral.
O senhor Franquis Areas de Freitas, vereador de São João da Barra,
ressaltou a importância de que as desapropriações sejam bem resolvidas e requereu que todos os viadutos tenham gabarito de 5,5 metros, com base na característica do transporte predominante de carga
que transitará na rodovia, bem como que sejam concluídas as obras
da ponte e que a compensação ambiental fique no município. O senhor Alex Sandro Matheus Firme, vereador de São João da Barra,
pontuou que há zonas de impacto ambiental nas travessias de canais,
nos termos do Plano Diretor do Município, e alegou incompletude de
informações quanto à questão no estudo prévio. Ademais, reforçou o
pedido de conclusão da obra da ponte. O senhor Aluízio Siqueira Filho, vereador de São João da Barra, apontou a sensibilidade do tema
desapropriações, devido à implantação do Distrito Industrial de São
João da Barra, e pediu empenho especial no tema. Em seguida, solicitou uma pesquisa sobre a dominialidade das propriedades afetadas
e o seu uso econômico, a fim de dimensionar o impacto socioeconômico do empreendimento. Em conclusão, para sustentar outro traçado, pontuou crer em um esvaziamento econômico da região com a
fuga do desenvolvimento para Campos dos Goytacazes. O senhor Elísio Alberto da Silva Rodrigues, secretário municipal de transportes e
trânsito e vereador licenciado de São João da Barra, realizou questionamentos em relação ao traçado, indagando sobre a existência de
proposta estadual para o desenvolvimento econômico do município, e
requereu que sejam concluídas as obras da ponte. Após, questionou
se o apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro na resolução dos
problemas fundiários seria condicionante do projeto atual. O senhor
Manoel Francisco Barreto, vereador de São João da Barra, questionou
a continuidade do traçado após o entroncamento com a RJ-240 e reforçou o pedido de resolução do passivo de indenizações decorrentes
das desapropriações por ocasião da implantação do Distrito Industrial
de São João da Barra. O senhor Alan Barreto Paes, vereador de São
João da Barra, apontou a sensibilidade do tema desapropriações, devido à implantação do Distrito Industrial de São João da Barra, e
questionou sobre a existência de alternativa menos impactante para
os munícipes, em especial os residentes do 5º Distrito. Ao fim, indagou se a Prefeitura realizou acompanhamento técnico dos estudos e
salientou a necessidade de conclusão da ponte. O senhor Ronaldo
Gomes de Souza, vereador de São João da Barra, afirmou acreditar
que o traçado atual levará a maior parte do desenvolvimento para fora do município, por isso deveria ser repensado. Além disso, fez considerações sobre as desapropriações.
A senhora Sônia Maria da Silva Pereira, vereadora de São João da
Barra, salientou a necessidade de conclusão das obras da ponte e
expôs o seu desejo de que o processo desse novo empreendimento
seja bem conduzido. Em continuidade, a palavra foi franqueada aos
representantes do governo e responsáveis pelo projeto. O Presidente
da Audiência esclareceu que cerca de metade das ações de desapropriação para implantação do Distrito Industrial de São João da Barra foi concluída, e firmou o compromisso com os presentes de articular com os diversos órgãos governamentais envolvidos uma solução
definitiva aos demais desapropriados que ainda não tiveram acesso à
indenização. Ademais, ressaltou a necessidade de elaboração de um
plano de desenvolvimento amplo para o município com a participação
de diversos atores. A Prefeita Carla Machado interveio para requisitar
estudo que relacione as pessoas impactadas pelo projeto, para melhor
planejamento dos munícipes, e elencar medidas adotadas pela Prefeitura para o desenvolvimento local. Por fim, questionou sobre o gabarito dos viadutos e ressaltou a importância de diálogo com as autoridades locais. A senhora Célia Daumas, Superintendente de Logística de Cargas da Secretaria de Estado de Transportes, expôs esclarecimentos técnicos e relembrou que o projeto está em uma fase passível de alterações. Na sequência, o Presidente da Audiência passou
a palavra ao senhor Luís Vieira, que apresentou uma proposta de traçado alternativo. A senhora Célia Daumas, Superintendente de Logística da Secretaria de Estado de Transportes, sugeriu que o projeto
fosse formalmente apresentado ao Estado, por meio de um estudo
preliminar, para subsidiar a abertura de um Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI). A Prefeita Carla Machado interveio para manifestar preocupação em relação a uma aparente urgência com o andamento do projeto atual. O senhor Luís Vieira acrescentou que o
projeto proposto pela Prefeitura deveria ser construído a partir de um
amplo diálogo entre os municípios envolvidos e o Governo do Estado
do Rio de Janeiro, e sugeriu que o grupo que conduziu os trabalhos
da RJ-244 avalie o projeto por ele apresentado. Dando andamento às
manifestações orais, o senhor Analiel Vianna, secretário municipal de
pesca de São João da Barra, sustentou a necessidade do gabarito de
5,5 metros para os viadutos, com base no argumento de que haveria,
também, tráfego de caminhões em vias rurais. Em seguida, o senhor
José Júlio Prata esclareceu quanto às características fundiárias típicas
da região, a lógica do eixo do traçado e as suas implicações nas propriedades afetadas, ressaltando que a sua definição será estudada e
de modo mais aprofundado por ocasião da elaboração do projeto executivo. A senhora Marcela Toledo, secretária municipal de agricultura
de São João da Barra, fez considerações sobre os parâmetros a serem utilizados nos cálculos das verbas indenizatórias. Pediu também
atenção na avaliação de áreas remanescentes e que seja avaliada a
utilização do traçado do oleoduto, já em fase adiantada de estudos.
Por fim, requisitou que os investimentos de compensação sejam voltados para o seguimento agropecuário. O senhor José Luís Vianna da
Cruz fez uma reflexão sobre os benefícios do traçado e sustentou que
o melhor será aquele que possuir o maior impacto social positivo e
que resultar em integração entre Porto e Município. O senhor Marcos
Antônio de Sá, subsecretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos de São João da Barra, alegou que o projeto
precisaria de aprimoramento em termos de sustentabilidade socioambiental. O senhor Paulo José Rangel, morador da região da RJ-240,
questionou a perda de movimentação na referida rodovia e indicou
não ver problema numa eventual concessão da RJ-240. O senhor
Márcio Machado Ribeiro solicitou a realização de audiência pública no
5º distrito e questionou sobre a notificação aos munícipes impactados.
Após as manifestações orais e de acordo com os procedimentos estabelecidos, o Presidente da Audiência Pública iniciou a leitura e resposta aos questionamentos por escrito endereçados à mesa. A senhora Joiciara Pedra indagou sobre o que a existência de ações a serem
realizadas para manter a integridade dos caminhos de água, a fim de
evitar o alagamento da região. Quanto aos demais questionamentos
por escrito, registrou-se que os autores Antônio Márcio e Marcela Toledo já haviam realizado a exposição oralmente. Em resposta aos
questionamentos, a senhora Célia Daumas, Superintendente de Logística de Cargas da Secretaria de Estado de Transportes, informou que
não haverá interrupção das vias existentes. Ademais, ressaltou que as
propriedades afetadas serão catalogadas e que as desapropriações
seguirão a lógica de minimização de impactos. Justificou que nenhum
proprietário é notificado na fase atual do projeto, mas sim em etapas
posteriores, e que este contato será realizado em momento oportuno.
Por fim, pontuou que as sugestões de uma audiência pública no 5º
Distrito e do outro traçado serão avaliadas e respondidas posteriormente. O senhor José Júlio esclareceu que as possibilidades de alagamentos foram consideradas nos estudos. O Presidente da Audiência ressaltou que as características econômicas e culturais das propriedades serão consideradas em procedimento específico. O Presidente informou também aos presentes que a Consulta Pública seria
aberta virtualmente nas semanas seguintes e se comprometeu a visitar o 5º distrito. Por fim, ao término das respostas aos questionamentos, o Presidente da Audiência questionou aos presentes sobre
mais alguma manifestação. Por não haver mais nenhuma manifestação, informou que a ata do evento realizado e o relatório da Audiência Pública serão oportunamente disponibilizados na Internet, no portal
de compras do Estado do Rio de Janeiro, www.compras.rj.gov.br/Portal-Siga, e no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. Agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a sessão. Processo Administrativo nº E-12/176/143/2017.
*Republicada por incorreção no original publicada no D.O. de
13/05/2020.
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