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ATO DO PODER LEGISLATIVO

LEI Nº 9054 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

ALTERA A LEI Nº 8.445, DE 03 DE JULHO DE
2019, QUE DISPÕE SOBRE A EXIGÊNCIA DE
METAS FISCAIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS
DE DESEMPENHO PARA A AVALIAÇÃO DOS
PROGRAMAS DE INCENTIVOS FISCAIS E FI-
NANCEIROS FISCAIS NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Adiciona-se §§ ao artigo 1º da Lei nº 8.445, de 03 de julho
de 2019, com a seguinte redação:

“Art. 1º - (...)

§ 1º - A concessão, a ampliação ou a renovação de in-
centivos fiscais condicionados, financeiro-fiscais e so-
ciais condicionados de que trata o caput do artigo 1º não
se aplicam a contribuinte que incorra em qualquer das
seguintes sanções:

I - Esteja irregular junto ao Cadastro Fiscal do Estado do
Rio de Janeiro;

II - Tenha débito com a Fazenda Estadual, salvo se sus-
pensa sua exigibilidade na forma do artigo 151 do Códi-
go Tributário Nacional;

III - Participante ou tenha sócio que participe de empresa
com débito inscrito na Dívida Ativa do Estado do Rio de
Janeiro ou com inscrição estadual cancelada ou suspen-
sa em consequência de irregularidade fiscal, salvo se
suspensa sua exigibilidade na forma do artigo 151 do Có-
digo Tributário Nacional;

IV - Esteja irregular ou inadimplente com parcelamento
de débitos fiscais de que seja beneficiário;

V - Esteja em débito com as contribuições do FGTS e
com a Previdência Social.

§ 2º - Perderá o direito ao tratamento tributário previsto
nesta Lei, com a consequente restauração da sistemática
normal de apuração do imposto e a imediata devolução
aos cofres públicos estaduais de todos os valores não
recolhidos, decorrentes do benefício concedido, acresci-
dos de juros e correção monetária, o contribuinte que
realizar qualquer tipo de operação comercial ou mudança
societária que se caracterize como sucessora ou repre-
sente redução no volume de operações ou desativação
de outra empresa, integrante do grupo econômico que
realize negócios com o mesmo tipo de produto objeto do
referido benefício, no caso de qualquer das empresas en-
volvidas apresentar operações ilícitas ou fraude já julga-
das pelo órgão colegiado da Secretaria de Fazenda ou
pelos Tribunais de Justiça nas operações mencionadas.

§ 3º - O regulamento poderá acrescentar outras vedações
à fruição, bem como o enquadramento e desenquadra-
mento dos contribuintes, quanto aos incentivos fiscais
condicionados, incentivos financeiros-fiscais condiciona-
dos”.

Art. 2º - V E TA D O

Art. 3º - Adicione-se artigo 1º-A à Lei nº 8.445, de 03 de julho de
2019, com a seguinte redação:

“Art. 1º-A O Poder Executivo fará anualmente avaliação
das contrapartidas decorrentes dos incentivos fiscais em
vigência para subsidiar a decisão de manter, suprimir ou
modificar cada incentivo fiscal ou financeiro-fiscal conce-
dido.

§ 1º - A avaliação de que trata o caput tomará por base,
entre outros, os seguintes critérios:

I - Adequação ao Confaz;

II - Resultados socioeconômicos, ambientais e tecnológi-
cos decorrentes da concessão do incentivo, notadamente
no tocante ao aumento da arrecadação, à geração de em-
prego e à preservação do ecossistema em que atua a
empresa beneficiária;

III - Projeção do valor total da renúncia decorrente de ca-
da incentivo fiscal ou financeiro-fiscal concedido;

IV - Atualidade da justificativa de fomento setorial ou de
desenvolvimento regional que motivou a concessão do
incentivo.

§ 2º - O relatório da avaliação de que trata o caput será
publicado no sítio eletrônico oficial do Estado do Rio de
Janeiro e encaminhado à Assembleia Legislativa do Es-
tado de Rio de Janeiro, consoante o artigo 3º e seus pa-
rágrafos que deverá promover audiência pública sobre
seu conteúdo”.

Art. 4º - Adicione-se parágrafo único ao artigo 6º da Lei nº 8.445, de
03 de julho de 2019, com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

Parágrafo único. A disponibilização de dados e informa-
ções de que trata esta Lei observará os ritos fixados pela
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que
regula o acesso as informações”.

Art. 5º - Fica revogado o artigo 9º da Lei nº 8.445, de 03 de julho de
2019.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de outubro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Projeto de Lei nº 2949/20
Autoria dos Deputados: Luiz Paulo e Lucinha

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO
DE LEI Nº 2949/2020 DE AUTORIA DOS SE-
NHORES DEPUTADOS LUIZ PAULO E LUCI-
NHA QUE ALTERA A LEI Nº 8.445, DE 03 DE
JULHO DE 2019, QUE DISPÕE SOBRE A EXI-
GÊNCIA DE METAS FISCAIS ORÇAMENTÁ-
RIAS ANUAIS DE DESEMPENHO PARA A
AVALIAÇÃO DOS PROGRAMAS DE INCENTI-
VOS FISCAIS E FINANCEIROS FISCAIS NO
ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Muito embora elogiável a inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, fui
levado à contingência de vetar parcialmente o projeto, recaindo o veto
sobre o artigo 2º do presente projeto de lei.

Pretende o projeto de lei alterar a Lei nº 8.445, de 03 de julho de
2019, que dispõe sobre a exigência de metas fiscais orçamentárias
anuais de desempenho para a avaliação dos programas de incentivos
fiscais e financeiros fiscais, no âmbito do estado do Rio de Janeiro,
estabelecendo, por meio de lei, condições gerais e impedimentos para
fruição de benefícios fiscais.

No entanto, o projeto de lei pretende estabelecer providências a se-
rem cumpridas pela Secretaria de Estado de Fazenda, avançando,
portanto, sobre matérias inseridas na competência constitucional do
Executivo Estadual.

Neste contexto, em que pesem os elevados propósitos dos Deputados
Estaduais, constata-se uma inconstitucionalidade, ou seja, a invasão
de competência pelo Legislativo nas atribuições de órgão integrante
do Poder Executivo Estadual. Com efeito, o artigo 61 § 1º, II, “e” da
Constituição da República e o artigo 112, §1º, II, “d” da Carta Esta-
dual, expressamente conferem ao chefe do Poder Executivo Estadual
competência privativa para propor projeto de lei que disponham sobre
atribuições dos órgãos da administração pública estadual.

Essas atribuições, inerentes aos órgãos da Administração Pública Esta-
dual, também estão inseridas no poder hierárquico e regulamentar do
chefe do Executivo, na forma do artigo 84, VI, a da Constituição da Re-
pública e art. 145, VI, “a” da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.
Ou seja, decorrem de norma regulamentar do Poder Executivo, não po-
dendo ficar sujeitas a ato prévio ato emanado do Poder Legislativo, sob
pena de injusta interferência e violação ao princípio da separação dos
poderes, nos termos do artigo 2º da Constituição da República. Nesse
sentido, aliás, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONVÊNIOS, ACORDOS,
CONTRATOS E ATOS DE SECRETÁRIOS DE ESTADO.
APROVAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA: INCONSTI-
TUCIONALIDADE. I. - Norma que subordina convênios,
acordos, contratos e atos de Secretários de Estado à
aprovação da Assembleia Legislativa: inconstitucionalida-
de, porque ofensiva ao princípio da independência e har-
monia dos poderes. C.F., art. 2º. II. - Inconstitucionalidade
dos incisos XX e XXXI do art. 99 da Constituição do Estado
do Rio de Janeiro. III. - Ação direta de inconstitucionalidade
julgada procedente. (ADI 676, Relator(a): CARLOS VELLO-
SO, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/1996, DJ 29-11-1996
PP-47155 EMENT VOL-01852-01 PP-00068) (sem grifos no
original)

Instada a se manifestar a Secretaria de Estado de Fazenda expressou
sua contrariedade ao artigo 2º nos seguintes termos: “O art. 2º do
projeto de lei modifica e acrescenta parágrafos ao art. 3º da Lei nº
8.445/2019. Com relação a esse artigo do projeto de lei: entende-se
ser necessária alteração da redação do caput, uma vez que o art. 3º
da Lei nº 8.445/2019 já possui os parágrafos 3º e 4º, não sendo, por-
tanto, o caso de acrescentá-los, mas sim de modificá-los, opinando-
se, portanto, pelo veto de tal dispositivo; entende-se ser necessária
alteração da redação do § 2º do art. 3º da Lei nº 8.445/2019, de for-
ma a ficar mais coerente com a redação dos incisos do caput do
mesmo artigo, opinando-se, portanto, pelo veto de tal dispositivo.”

Por todo o exposto, não me restou outra opção, a não ser a de opor
o veto parcial que encaminho à deliberação dessa nobre Casa Par-
l a m e n t a r.

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

Id: 2274747

ATO DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 9055 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DO CONTROLE E TRATAMENTO
DO CHORUME NOS SISTEMAS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RE-
SÍDUOS SÓLIDOS, VAZADOUROS, ATERROS CONTROLADOS E
ATERROS SANITÁRIOS, BEM COMO A REMEDIAÇÃO DE VAZA-
DOUROS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DO OBJETO E DO CAMPO DE APLICAÇÃO

Art. 1º - A presente Lei institui a obrigatoriedade do controle e tra-
tamento do chorume nos sistemas de destinação final de resíduos só-
lidos, vazadouros, aterros controlados e aterros sanitários, bem como
a remediação de vazadouros no Estado do Rio de Janeiro, e dá ou-
tras providências.

§ 1º - V E TA D O

§ 2º - Esta Lei é aplicável a todos os tipos de lixiviados, provenientes
de vazadouros, aterros controlados, aterros sanitários, aterros indus-
triais perigosos e aterros industriais não perigosos na abrangência de
todo o território do Estado do Rio de Janeiro.

§ 3º - Esta Lei abrange, no seu todo e sem carácter limitativo, os
aterros controlados e os lixões que ainda existam o território do Es-
tado do Rio de Janeiro.

§ 4º - V E TA D O

CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES

Art. 2º - Para os efeitos desta Lei entende-se por:

I - Resíduos Sólidos: adota-se a definição prevista no art. 3º, inc. XVI,
da Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;

II - Aterro Sanitário de Resíduos Sólidos: Técnica de disposição de
resíduos sólidos no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua
segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que uti-
liza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à me-
nor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-
os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de tra-
balho, ou a intervalos menores, se necessário;

III - Lixiviação: Deslocamento ou arraste, por meio líquido, de certas
substâncias contidas nos resíduos sólidos;

IV - Lixiviado (ou, Chorume): Líquidos que percolam através dos re-
síduos depositados e que efluem de um aterro ou nele estão conti-
dos;

V - V E TA D O

VI - Processo de Tratamento de Chorume: conjunto de técnicas apli-
cadas em uma ETC, compreendendo operações unitárias ou integra-
das, ou seja procedimentos de que resulta transformação física do li-
xiviado, e processos unitários, ou seja procedimentos de que resulta
transformação física ou biológica do lixiviado;

VII - V E TA D O

VIII - Rejeito: adota-se a definição prevista no art. 3º, inc. XV, da Lei
Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010;

IX - Estação de Tratamento de Esgoto (ETE): Conjunto de unidades
de tratamento, equipamentos, órgãos auxiliares, acessórios e sistemas
de utilidades cuja finalidade é a redução das cargas poluidoras do es-
goto sanitário e condicionamento da matéria residual resultante do tra-
tamento;

X - Monitoramento: Procedimentos de controle periódico das caracte-
rísticas dos efluentes líquidos, no presente caso de lixiviado bruto e
lixiviado tratado, a serem executados conforme plano de monitoramen-
to previamente aprovado;

XI - Área Contaminada: adota-se a definição prevista no art. 3º, inc. II,
da Lei Federal nº 12.305, de 05 de agosto de 2010.

CAPÍTULO III
DOS PRINCÍPIOS E INSTRUMENTOS

Art. 3º - São princípios desta Lei:

I - A prevenção e a precaução;

II - O poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - A visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos e do tratamento
de efluentes que considere as variáveis ambiental, social, cultural,
econômica, tecnológica e de saúde pública;

IV - O desenvolvimento sustentável;

V - O direito da sociedade à informação e ao controle;

VI - A razoabilidade e a proporcionalidade.

Art. 4º - São instrumentos desta Lei:

I - O plano estadual de resíduos sólidos;

II - Planos setoriais de resíduos sólidos;

III - O inventário e o sistema declaratório anual estadual de resíduos
sólidos e geração de efluentes;

IV - O cadastro de geradores de chorume de aterros sanitários;

V - O monitoramento, controle e a fiscalização ambiental e sanitária;

VI - A cooperação técnica e financeira entre os setores público e pri-
vado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, mé-
todos, processos e tecnologias de gestão, tratamento de resíduos e
efluentes, e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

VII - A pesquisa científica e tecnológica;

VIII - A educação, conscientização e sensibilização ambiental;

IX - Os Sistemas Nacional e Estadual de Informações sobre a Gestão
de Resíduos Sólidos e Geração de Efluentes;

X - Os Sistemas Nacional e Estadual de Informações em Saneamento
Básico;

Cintya.Chaves
Destacar


		2020-10-09T00:35:05-0300
	Niterói, RJ
	Autenticação do D.O.




