         
        

Á


Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 2503/2020
Autoria dos Deputados: Márcio Canella, André Ceciliano, Martha Rocha, Danniel Librelon, Carlos Minc, Gustavo Tutuca, Brazão, Enfermeira Rejane, Samuel Malafaia, Waldeck Carneiro, Marcelo Cabeleireiro,
Max Lemos, João Peixoto, Flavio Serafini, Alana Passos, Luiz Paulo,
Mônica Francisco, Renata Souza, Subtenente Bernardo, Carlos Macedo, Marina, Eliomar Coelho, Dani Monteiro, Capitão Paulo Teixeira,
Delegado Carlos Augusto, Vandro Família, Anderson Alexandre, Val
Ceasa, Valdecy Da Saúde, Lucinha, Giovani Ratinho, Gustavo Schmidt, Marcelo Dino, Dionisio Lins, Bebeto, Renan Ferreirinha, Thiago
Pampolha.
Aprovado o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Id: 2262808

LEI Nº 8957 DE 30 DE JULHO DE 2020
O PODER EXECUTIVO FICA AUTORIZADO A
PROIBIR, NAS UNIDADES DE SAÚDE PÚBLICAS E PRIVADAS, TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE AS CATEGORIAS PROFISSONAIS DE SAÚDE 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 - Fica vedada a adoção de medidas discriminatórias ou restritivas em todas as Unidades de Saúde, públicas ou privadas, que
estabeleçam tratamento diferenciado entre os profissionais de entre as
diferentes categorias profissionais de saúde que atuam no combate à
Pandemia do COVID-19.
§ 1º - Consideram-se profissionais de saúde, para efeitos desta Lei,
todas as categorias regulamentadas que estejam atuando no enfrentamento à pandemia do coronavírus (COVID-19).
§ 2º - Os Equipamentos de Proteção Individual serão disponibilizados
e distribuídos igualmente a todos os profissionais, sendo lhes garantida a qualidade material, aplicando-se as mesmas regras quanto ao
tempo de troca e outras regras de utilização, sendo expressamente
proibido o reaproveitamento de materiais descartáveis ou a utilização
acima do tempo recomendado pelos órgãos de saúde.
§ 3º - Os mesmos locais de descanso e sanitários deverão ser disponibilizados aos profissionais de saúde sem qualquer discriminação
entre as categorias profissionais, sendo assegurado o mínimo possível
de afastamento desses profissionais dos leitos dos pacientes, sejam
das enfermarias ou dos CTIs.



   



 



que deverão estar disponíveis em tempo integral para assistência aos
pacientes internados nas UTIs, durante o horário em que estiverem
escalados para atuação:

b) laminação: processo de reduzir a espessura de uma placa de aço
por meio de sua passagem entre dois ou mais cilindros girantes, com
separação menor que a espessura de entrada.

I - apresentar título de especialista em Fisioterapia em Terapia Intensiva, adulto, neonatal ou pediátrico, de acordo com a exigência do setor específico, expedido por órgão competente, ou comprovação de 10
(dez) anos ou mais de experiência em terapia intensiva, para os coordenadores de unidades grau 3;

II - estabelecimento industrializador do aço, o contribuinte que realizar
a produção de produtos de aço mediante um dos seguintes processos
produtivos:

II - curso de especialização na área de terapia intensiva reconhecido
por órgão competente ou comprovação de 5 (cinco) anos ou mais de
experiência em Unidades de Terapia Intensiva para os plantonistas de
unidades de grau 3 ou para o cargo de coordenador de unidades com
grau 2 e unidades Intermediárias;
III - curso de especialização para plantonistas de unidades de grau 2
e as unidades intermediárias;
IV - curso de residência em Fisioterapia, mestrado ou doutorado em
fisioterapia ou fisiologia respiratória reconhecidos pelo MEC, com prática comprovada em serviço de terapia intensiva por no mínimo 02
(dois) anos.
Art. 3º - Os Hospitais, clínicas públicas, privadas ou filantrópicas terão
180 (cento e oitenta) dias, após a sanção e publicação desta Lei para
se adequar as novas regras.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 2429/2020
Autoria dos Deputados: Gustavo Tutuca, Val Ceasa, Lucinha, Dionisio
Lins, Bebeto, Brazão, Samuel Malafaia, Dr. Deodalto, Waldeck Carneiro, Subtenente Bernardo, Enfermeira Rejane, Max Lemos, Rosenverg
Reis, Marcelo Cabeleireiro, Carlos Minc, João Peixoto, Alana Passos,
Mônica Francisco, Thiago Pampolha, Carlos Macedo, Martha Rocha,
Filippe Poubel, Eliomar Coelho, Dani Monteiro, Capitão Paulo Teixeira,
Danniel Librelon, Delegado Carlos Augusto, Vandro Família, Marina,
Anderson Alexandre, Valdecy Da Saúde, Márcio Canella, Giovani Ratinho, Gustavo Schmidt.
Aprovado o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Id: 2262810

CRIA O CADASTRO ESTADUAL DE PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS QUE UTILIZAM HIDROXICLOROQUINA COMO MEDICAMENTO DE USO ASSISTIDO, AUTORIZANDO
SEU FORNENCIMENTO GRÁTIS, CONSOANTE
PRESCRIÇÃO MÉDICA, PELA REDE ESTADUAL DE SAÚDE 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:

§ 5º - Quaisquer outras definições quanto a direitos e deveres deverão ser aplicadas a todos os profissionais de saúde, sem discriminação ou restrições que configurem tratamentos diferenciado, seja em
benefício ou prejuízo a qualquer categoria profissional.

Art. 1º - Esta Lei tem por objetivo garantir o tratamento contínuo e
ininterrupto de doenças crônicas que utilizam a Hidroxicloroquina como medicamento de uso assistido, consoante prescrição médica, indicado para o controle dos sintomas.

Art. 2º - As Equipes Multidisciplinares de Saúde participarão e atuarão conjuntamente nas pesquisas e definição de estratégias e protocolos de enfrentamento à COVID-19.

Art. 2º - Fica criado o Cadastro Estadual de Pacientes com Doenças
Crônicas tratadas, mediante parecer médico, com Hidroxicloroquina, a
ser elaborado e gerido pela Secretaria de Estado de Saúde.

Parágrafo Único - Todas as informações referentes a real situação do
quadro epidemiológico dos pacientes, bem como quaisquer outras informações e conhecimentos deverão ser repassados e compartilhados
a todos os profissionais de saúde, na busca de soluções corretivas e
para o enriquecimento dos debates e definição de estratégias de
ação, não sendo admitidas quaisquer omissões.

Parágrafo Único - O cadastro a que se refere o Caput deste artigo
deverá catalogar todos os dados dos portadores das respectivas
doenças, bem como, os medicamentos usados no tratamento e a sua
quantidade mensal, assim como os médicos que os prescreveram.

Parágrafo Único - Verificada a reincidência a multa será multiplicada
por cinco vezes e no caso de contrato para terceirização dos serviços
de saúde, esta acarretará a rescisão do contrato de gestão.
Art. 4º O Poder Executivo poderá, através de seus órgãos de ouvidoria, disponibilizar canal de denúncia para a prática das infrações administrativas de que trata essa lei.
Parágrafo Único - As denúncias apresentadas serão alvos de apuração conjunta pela Secretaria de Estado de Saúde, sendo assegurado ao Conselho de Fiscalização Profissional da categoria atingida o
acesso irrestrito à denúncia e apuração, para adoção das medidas cabíveis.

Art. 3º - Fica autorizado o fornecimento gratuito da Hidroxicloroquina,
de que trata o artigo 1º desta Lei, desde que certificado o receituário
e alertada as contraindicações, por meio da Secretaria de Estado de
Saúde, aos portadores de Lúpus Eritomatoso Sistêmico (LES), de Artrite Reumatoide ou de qualquer outra doença autoimune que utilize o
medicamento de modo contínuo, através da rede estadual de saúde
que poderão ser objeto de dispensação pelo Ministério da Saúde.
§ 1º - Se necessário, em casos de difícil acesso ou locomoção, os
medicamentos poderão ser enviados por meio postal ou por representantes devidamente autorizados, que deverão assinar um termo de
responsabilidade no momento da dispensação ou distribuídos em farmácias da rede privada.
§ 2º - Excepcionalmente, durante períodos de calamidade pública oficialmente reconhecidos, poderão ser fornecidos remédios em quantidade suficiente à manutenção do tratamento por 90 (noventa) dias.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei, por meio da
Secretaria Estadual de Saúde.
Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e vigorará
enquanto durar a situação de emergência, nos termos do Decreto nº
46.973, de 16 de março de 2020, que reconhece a situação de emergência na Saúde pública do Estado do Rio de Janeiro decorrente do
novo coronavírus (COVID-19).
Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 2303/2020
Autoria dos Deputados: Enfermeira Rejane, Dionisio Lins, Rosane Félix, Capitão Paulo Teixeira, Márcio Canella, Max Lemos, Marina, Vandro Família, Anderson Alexandre, Marcelo Cabeleireiro, Val Ceasa,
Coronel Salema, Danniel Librelon, Flavio Serafini, Marcelo Dino, Giovani Ratinho.
Aprovado o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.
Id: 2262809

LEI Nº 8958 DE 30 DE JULHO DE 2020
DISPÕE SOBRE A PERMANÊNCIA E OBRIGATORIEDADE DO PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA NAS UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA - UTIS - DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, ADULTO, NEONATAL E PEDIÁTRICO, 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 - As Unidades de Terapia Intensiva - UTIs - e as Unidades
Intermediárias - UIs - do Estado do Rio de Janeiro, adulto, neonatal e
pediátrico, de Hospitais, Clínicas públicas, privadas ou filantrópicas, ficam obrigadas a manter em seus quadros, a presença de no mínimo
um fisioterapeuta para cada 10 leitos ou fração de leito nas UTIs e no
mínimo um fisioterapeuta para 15 leitos ou fração de leito nas UIs,
nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 24
horas.
Art. 2º - É condição precípua e obrigatória aos profissionais Fisioterapeutas que atuam nestas unidades apresentar um ou mais de um
pré-requisito, de acordo com a complexidade do cargo e da unidade,

a) o que, exercido sobre matérias-primas ou produtos intermediários,
importe na obtenção de espécie nova, transformação;
b) o que importe em modificar, aperfeiçoar ou, de qualquer forma, alterar o funcionamento, a utilização, o acabamento ou a aparência do
produto, beneficiamento;
c) o que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que
resulte um novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal, montagem; ou
d) o que, exercido sobre produto usado ou parte remanescente de
produto deteriorado ou inutilizado, renove ou restaure o produto para
utilização, renovação ou recondicionamento.
§ 1º - Consideram-se industrialização, nos termos do inciso II do artigo 4º do Decreto Federal nº 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -, para fins de fruição do regime de tributação de que trata esta Lei, os seguintes processos executados em
bobinas de chapa de aço:
I - processamento de bobinas em chapas, feito por meio de desbobinamento, seguido de corte transversal da chapa e posterior rebobinamento;
II - processamento de bobinas em rolo de tiras, feito por desbobinamento, corte longitudinal da chapa em tiras e rebobinamento das tiras,
excetuado os processos executados somente para o aparamento lateral.
§ 2º - Para enquadramento no regime tributário diferenciado previsto
neste artigo não será considerada industrialização a alteração do produto pela simples colocação de embalagem.
Art. 3º - O regime de tributação de que trata esta Lei implica a concessão dos seguintes incentivos fiscais:

LEI Nº 8959 DE 30 DE JULHO DE 2020

§ 4º - Os horários para as refeições e descanso obrigatórios serão
designados e determinados pelas respectivas chefias, sendo assegurado o mesmo intervalo de tempo para todos os profissionais de saúde, garantindo a continuidade da assistência.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei sujeitará os infratores, ao pagamento de multa no valor de 1.000 s UFIR por trabalhador atingido por tais práticas discriminatórias e, dobrada em caso
de reincidência.



Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 2278/2020
Autoria dos Deputados: Bruno Dauaire, Gustavo Tutuca, Brazão, Dani
Monteiro, Lucinha, Bebeto, Renata Souza, Dr. Deodalto, Mônica Francisco, Coronel Salema, Rosenverg Reis, Marcelo Cabeleireiro, Valdecy
Da Saúde, Waldeck Carneiro, Danniel Librelon, Val Ceasa, Chico Machado, Alana Passos, Capitão Paulo Teixeira, Subtenente Bernardo,
Samuel Malafaia, Márcio Canella, João Peixoto, Rosane Félix, Delegado Carlos Augusto, Dionisio Lins, Giovani Ratinho, Vandro Família,
Marina, Anderson Alexandre, Marcelo Dino, Gustavo Schmidt.
Aprovado o Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça.

I - crédito presumido nas operações de saídas internas e interestaduais, de modo que a tributação efetiva seja equivalente a 3% (três
por cento), vedado o aproveitamento de outros créditos;
II - diferimento do ICMS nas operações de:
a) importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios
destinados ao seu ativo fixo, sem similar produzido no Estado do Rio
de Janeiro;
b) aquisição interna de máquinas, equipamentos, peças, partes e
acessórios destinados ao seu ativo fixo;
c) aquisição interestadual de máquinas, equipamentos, peças, partes
e acessórios destinados ao seu ativo fixo, no que se refere ao diferencial de alíquota, sem similar produzido no Estado do Rio de Janeiro;
d) importação de matéria-prima e outros insumos destinados ao seu
processo industrial, sem similar produzido no Estado do Rio de Janeiro, exceto material de embalagem; e
e) aquisição ou transferência interna de matéria-prima, outros insumos
e material de embalagem destinados ao seu processo industrial, exceto energia, água e materiais secundários.
§ 1º - O imposto diferido na forma do inciso II, alíneas “a”, “b” e “c”,
do presente artigo, será de responsabilidade do adquirente e deverá
ser recolhido no momento da alienação ou eventual saída dos respectivos bens, tomando-se como base de cálculo o valor da alienação, aplicando-se a alíquota normal de destino da mercadoria, não se
aplicando o disposto no artigo 39 do Livro I do Regulamento do ICMS
(RICMS/00), aprovado pelo Decreto nº 27.427, de 17 de novembro de
2000.
§ 2º - O imposto diferido na forma do inciso II, alíneas “d” e “e”, do
presente artigo, será pago englobadamente com as saídas dos produtos, não se aplicando o disposto no artigo 39 do Livro I do
RICMS/2000.
§ 3º - O diferimento na forma do inciso II, alíneas “a” e “d”, do presente artigo, só se aplica às mercadorias importadas e desembaraçadas nos portos, aeroportos ou pontos de fronteira alfandegados, localizados em território fluminense.
§ 4º - No percentual mencionado no inciso I, do presente artigo, considera-se incluída a parcela de 2% (dois por cento), destinada ao
Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais FECP, instituído pela Lei nº 4.056, de 30 de dezembro de 2002, percentuais estes que serão mantidos no caso de extinção do referido
Fundo.
§ 5º - O disposto no inciso I não se aplica aos estabelecimentos siderúrgicos.
§ 6º - O diferimento na forma do inciso II, alínea “e”, do presente
artigo, aplica-se, também, às operações internas realizadas entre estabelecimentos industrializadores de aço, enquadrados neste regime
diferenciado de tributação, com mercadorias utilizadas como matéria
prima, outros insumos e material de embalagem, destinadas ao seu
processo industrial.

Id: 2262811

LEI Nº 8960 DE 30 DE JULHO DE 2020
DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DE UM REGIME DIFERENCIADO DE TRIBUTAÇÃO PARA
O SETOR METALMECÂNICO, COM BASE NO
§ 7º DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR
Nº 160/2017, COMO TAMBÉM DA CLÁUSULA
12ª DO CONVÊNIO ICMS Nº 190/2017, NOS
TERMOS EM QUE ESPECIFICA.
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 - Fica instituído, com base no § 7º do artigo 3º da Lei Complementar Federal nº 160/2017, como, também, da Cláusula 12ª do
Convênio ICMS nº 190/2017, o regime diferenciado de tributação para
as Indústrias do Setor Metalmecânico instaladas no Estado do Rio de
Janeiro.

Art. 4º - Fica diferido o ICMS relativo à parcela de industrialização por
encomenda, realizada por estabelecimento industrial localizado no Estado do Rio de Janeiro, para o momento em que ocorrer as operações subsequentes realizadas pelo encomendante.
§ 1º - O diferimento de que trata o caput aplica-se desde que a industrialização por encomenda se refira apenas a parte do processo
industrial, não sendo superior a 30% (trinta por cento) do faturamento
do estabelecimento encomendante.
§ 2º - Fica vedado ao estabelecimento que realizar a industrialização
por encomenda o aproveitamento de quaisquer créditos vinculados à
industrialização.
§ 3º - O diferimento previsto no caput só se aplica aos casos em que
o estabelecimento encomendante esteja localizado no Rio de Janeiro.
Art. 5º - Nas saídas internas de aço industrializado, o valor do ICMS
próprio destacado nas notas fiscais referentes às saídas desses produtos será calculado mediante aplicação do percentual de 12% (doze
por cento).

Art. 2º - Para fins do disposto nesta Lei consideram-se:
I - estabelecimento siderúrgico, o contribuinte que realizar a produção
de aço através dos processos de:
a) vazamento: processo de derrame do metal líquido em um molde,
cuja cavidade corresponde ao negativo da peça fundida que se deseja
obter, após a solidificação; e

Art. 6º - Não se aplica o disposto no artigo 3º desta Lei nas operações de vendas internas realizadas ao consumidor final, não contribuinte do imposto, exceto quando as referidas operações forem destinadas a pessoa jurídica de direito público ou órgão da administração
direta, sem personalidade jurídica, e, ainda, a estabelecimento hospitalar ou clínica médica e se tratar de venda de mercadoria destinada
ao exercício da atividade fim dos referidos estabelecimentos.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
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§ 1º - As operações de venda interna a consumidor final, não contribuinte do imposto, não excetuadas no caput deste artigo, serão tributadas à alíquota de 12% (doze por cento), tendo como base de cálculo o valor da referida operação, vedado o aproveitamento de créditos de operações anteriores.
§ 2º - As operações referidas no § 1º deste artigo será limitada a
10% (dez por cento) do valor total das vendas e transferências realizadas pelo estabelecimento a cada ano.
§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos estabelecimentos siderúrgicos.
Art. 7º - As operações de venda de resíduo ou matéria-prima inaproveitável em processo industrial do estabelecimento enquadrado no regime tributário diferenciado de que trata esta Lei, ainda que por razões de escala de produção, sobras, será tributada pela alíquota normal do imposto, tendo como base de cálculo o valor da referida operação, sem aproveitamento de qualquer crédito fiscal.
§ 1º - O pagamento do imposto a que se refere o caput deve ser
feito em documento de arrecadação em separado.
§ 2º - O disposto neste artigo aplica-se, também, ao estabelecimento
industrial enquadrado nesta Lei quando realizar operações de revenda
de mercadoria.
Art. 8º Ao regime tributário de que trata esta Lei, não pode aderir o
contribuinte que se enquadrar em qualquer uma das seguintes situações:
I - esteja irregular no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro;
II - tenha débito para com a Fazenda Estadual, salvo se suspensa
sua exigibilidade na forma do artigo 151 do Código Tributário Nacional;

V - tenha passivo ambiental transitado em julgado;
VI - tenha sido condenada administrativamente ou judicialmente por
uso de mão de obra escrava ou análoga a escrava;



Art. 16 - Fica assegurado às empresas beneficiárias do tratamento tributário especial previsto na Lei nº 6.979, de 31 de março de 2015, a
faculdade de aderir ao regime de tributação de que trata esta Lei,
sendo-lhes assegurado o direito de usufruir do regime antigo até que
advenha decisão administrativa favorável à fruição do novo regime.
Art. 17 - A fruição do regime tributário de que trata esta Lei implica a
renúncia a qualquer outro incentivo fiscal anteriormente concedido.
Art. 18 - A fruição dos benefícios fiscais da presente Lei, serão submetidos aos ditames da Lei nº 8.645, de 09 de dezembro de 2019,
que institui o Fundo Orçamentário Temporário nos termos e nos limites do Convênio CONFAZ nº 42/16 e no Título VII da Lei Federal nº
4.320/1964 ou outra que lhe vier a substituir.

Art. 20 - O Poder executivo até o último dia do terceiro mês subsequente ao da edição da presente Lei cumprirá o que determina o §
1º da cláusula décima terceira do Convênio CONFAZ - ICMS nº
190/2017.
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, sendo
que seus efeitos ocorrerão a contar do primeiro dia do 1º mês subsequente do seu registro e depósito na secretaria Executiva do CONFAZ consoante o que prescreve o art. 20 da presente Lei.

Art. 9º - A opção pelo regime de tributação de que trata esta Lei englobará todos os estabelecimentos contribuintes localizados no Estado
do Rio de Janeiro que desenvolvam qualquer uma das atividades enquadradas nos termos do artigo 15.

DESPACHOS DO GOVERNADOR
EXPEDIENTE DE 30 DE JULHO DE 2020
PROCESSO Nº SEI-150001/003339/2020 - AUTORIZO, em caráter
excepcional, a cessão do 2º SGT PM RG Nº 67.133 RENATO MARIANO SOUZA, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da
Polícia Militar, para a Secretaria de Estado da Casa Civil/Operação
Barreira Fiscal, em substituição ao servidor 2º SGT PM RG Nº 78.188
DAVI GONÇALVES DE MELLO JUNIOR, que retorna à Corporação.
PROCESSO Nº SEI-150001/002908/2020 - AUTORIZO, em caráter
excepcional, a cessão do 2º SGT PM RG Nº 70.680 RODRIGO JOSÉ
MAZONI, do Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado da Polícia
Militar, para a Secretaria de Estado da Casa Civil/Operação Barreira
Fiscal, em substituição ao servidor CB PM RG Nº 97.833 ESIEL FERREIRA DO NASCIMENTO, que retorna à Corporação.
Id: 2262864

DESPACHOS DO GOVERNADOR
EXPEDIENTE DE 30 DE JULHO DE 2020
PROCESSO Nº SEI-150001/003341/2020 - TORNO SEM EFEITO a
autorização publicada no Diário Oficial de 21 de julho de 2020, página
1, 3ª coluna, quanto à cessão do 2º SGT PM, RG nº 66.345 MARCOS PAULO CUSTÓDIO ALVES, no Processo nº SEI150001/002727/2020.
PROCESSO Nº SEI-150001/003341/2020 - TORNO SEM EFEITO a
autorização publicada no Diário Oficial de 24 de julho de 2020, página
3, 2ª coluna, quanto à cessão do CB PM, RG nº 88.165 ALEX PIRES
DE BRITO, no Processo nº SEI-150001/002986/2020.

Rio de Janeiro, 30 de julho de 2020
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WILSON WITZEL
Governador
Projeto de Lei nº 1524/20
Autoria dos Deputados: Gustavo Tutuca, Carlo Caiado, Marcelo Cabeleireiro, Márcio Canella, Dr. Deodalto, Bebeto, Val Ceasa, Giovani
Ratinho, Brazão, João Peixoto, Marcelo Dino, Capitão Paulo Teixeira,
Carlos Macedo, Dionisio Lins, Danniel Librelon, Renato Cozzolino, Jorge Felippe Neto, Alana Passos, Rosane Félix, Subtenente Bernardo,
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DESPACHO DO PRESIDENTE
DE 29.07.2020
PROCESSO Nº E-16/060/005254/2019 - ADJUDICO E HOMOLOGO
o resultado da licitação na modalidade Pregão Eletrônico n°
006/2020.
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ATOS DO GOVERNADOR
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DECRETOS DE 30 DE JULHO DE 2020

VICE GOVERNADORIA DO ESTADO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais,

ATOS DO PRESIDENTE
DE 24.07.2020

RESOLVE:
§ 1º - No caso de estabelecimentos dos contribuintes localizados no
Rio de Janeiro que desenvolvam atividade não enquadrada nos termos do artigo 15, todas as saídas deverão ser tributadas à alíquota
normal.
§ 2º - A regra prevista no caput será aplicada inclusive no caso de
empresas pertencentes a um mesmo grupo econômico.

NOMEAR FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA, ID Funcional nº
5000337-2, para exercer o cargo em comissão de Subsecretário de
Estado, símbolo SS, da Subsecretaria de Modernização da Gestão, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, em vaga resultante
da transformação estabelecida pelo Decreto nº 46.964, de 04/03/2020.
Processo nº SEI-120001/009208/2020.

§ 3º - Para fins do disposto no § 1º deste artigo, considera-se grupo
econômico quando uma ou mais empresas, embora tendo cada uma
delas personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle
ou administração de outra.

EXONERAR FERNANDO FARIA DE OLIVEIRA, ID Funcional nº
5000337-2, do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG,
das antigas Superintendência de Gestão por Processos e Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão, da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão. Processo nº SEI-120001/009208/2020.

Art. 10 - Após a instrução regular do pedido, o processo deverá ser
encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda para verificação dos
requisitos para fruição do regime tributário de que trata esta Lei.
Art. 11 - As decisões sobre a fruição do tratamento tributário de que
trata esta Lei serão:

TORNAR SEM EFEITO o Decreto de 17 de julho de 2020, publicado
no D.O. de 20/07/2020, que exonerou HENRIQUE REGIS DE FARIAS, ID FUNCIONAL Nº 1959276-0, do cargo em comissão de Chefe de Gabinete, símbolo CG, da Assessoria Parlamentar, do Gabinete
do Secretário, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº SEI080002/001462/2020.

I - cientificadas ao requerente;

EXONERAR SUZETE HENRIQUE
3005273-4, do cargo em comissão
da Superintendência de Assistência
gicos, da Subsecretaria de Gestão
Secretaria
de
Estado
de
080002/001484/2020.

II - publicadas no Diário Oficial, contendo extrato do despacho de
concessão do tratamento tributário.
Art. 12 - O direito à fruição do regime tributário de que trata esta Lei
poderá ser cassado, a qualquer tempo, se o beneficiário:
I - apresentar qualquer irregularidade, durante a fruição dos benefícios
desta Lei, assim entendida, aquela reconhecida administrativa irrecorrível, com relação ao cumprimento das condições nela estabelecidas;
II - deixar de cumprir os requisitos
apresentar qualquer irregularidade,
desta Lei, assim entendida, aquela
trativa irrecorrível, com relação ao
estabelecidas;

previstos no artigo 8º, bem como
durante a fruição dos benefícios
reconhecida em decisão adminiscumprimento das condições nela

III - realizar qualquer tipo de operação comercial ou mudança societária que se caracterize como sucessão e que venha a resultar em
redução da arrecadação, em relação aos 12 (doze) meses anteriores
à referida operação ou mudança societária, ou desativação de outro
estabelecimento integrante do grupo econômico, localizado no Estado
do Rio de Janeiro, que realize negócios no mesmo ramo de atividade
industrial e mesmo produto;
IV - oferecer embaraço a fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiver obrigado,
em especial o Livro de Registro de Controle da Produção e Estoque,
ou outro registro que vier a substituir, bem como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiver intimado a apresentar;
V - oferecer resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de
acesso ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde se desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de
sua propriedade;
VI - simular operações em seu estabelecimento.
§ 1º - O desenquadramento de ofício do contribuinte, com a consequente perda do direito de que trata o caput deste artigo, dar-se-á por
deliberação da Secretaria de Estado de Fazenda, que também disporá
sobre a data a partir da qual o estabelecimento deve ser considerado
desenquadrado, com a consequente restauração da sistemática normal de apuração e cobrança do imposto.
§ 2º - A partir da ciência da deliberação de desenquadramento, o
contribuinte terá 30 (trinta) dias para, espontaneamente, recolher o imposto apurado pelas regras normais de tributação desde a data de
desenquadramento determinada pela Secretaria de Estado de Fazenda, com os devidos acréscimos legais.
Art. 13 - Do indeferimento do pedido de fruição ou da decisão de
cassação do regime tributário de que trata esta Lei poderá ser interposto recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 30 (trinta) dias,
contados da data da ciência ao requerente.



Despachos do Governador

Art. 19 - Fica revogado o Decreto nº 46.793/2019, que cria o regime
diferenciado de tributação para as Indústrias do Setor Metalmecânico
instaladas no Estado do Rio de Janeiro.

VII - esteja inscrito em Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro, salvo se suspensa sua exigibilidade na forma do artigo 151 do Código
Tributário Nacional;
VIII - não apresentar capacidade operacional para o desenvolvimento
de atividades industriais, observada as indicações mínimas estabelecidas em ato normativo expedido pela Secretaria de Estado de Fazenda.





Art. 14 - O contribuinte que, espontaneamente ou de ofício, for desenquadrado do regime tributário de que trata esta Lei somente poderá solicitar novo enquadramento depois de decorrido o prazo mínimo de 12 (doze) meses.
Art. 15 - Caberá ao Secretário de Estado de Fazenda definir, por
meio de ato normativo próprio, quais as atividades poderão ser enquadradas para fins de gozo do regime tributário de que trata esta
Lei, bem como estabelecer obrigações acessórias às empresas beneficiadas, de forma a facilitar a verificação da correta aplicação da norma.

III - participe 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 suspensa em consequência de irregularidade
fiscal, salvo se suspensa sua exigibilidade na forma do artigo 151 do
Código Tributário Nacional;
IV - esteja irregular ou inadimplente com parcelamento de débitos fiscais de que seja beneficiário;



   

        
       

DA SILVA, ID FUNCIONAL Nº
de Superintendente, símbolo DG,
Farmacêutica e Insumos Estratéda Atenção Integral à Saúde, da
Saúde.
Processo
nº
SEI-

NOMEAR REGIANE DE FATIMA RIVELLI, ID Funcional nº 43392458, para exercer o cargo em comissão de Superintendente, símbolo
DG, da Superintendência de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, da Subsecretaria de Gestão da Atenção Integral à Saúde,
da Secretaria de Estado de Saúde, anteriormente ocupado por Suzete
Henrique da Silva, ID Funcional nº 3005273-4. Processo nº SEI080002/001484/2020.
EXONERAR LUIS EVERARDO DA SILVA BRAGA, ID FUNCIONAL
Nº 5788943, do cargo em comissão de Chefe de Setor, símbolo FAETEC 4, da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de
Janeiro - FAETEC, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e
Inovação.
DESIGNAR, com validade a contar de 29 de julho de 2020, e nos
termos do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2.479,
de 08/03/1979, com a nova redação dada pelo Decreto nº 25.299, de
19/05/1999, o Coordenador Executivo e de Planejamento do INEA
RAIMUNDO JOSE REIS FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº 1958653-1,
para, sem prejuízo de suas atribuições, responder, interinamente, pelo
expediente da Corregedoria, da Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade. Processo nº SEI-070026/000846/2020.
NOMEAR JOAQUIM DO AMARAL FILHO, ID FUNCIONAL N°
4198029-8 para exercer, com validade a contar de 29 de julho de
2020, o cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de Engenharia Sanitária, da Subsecretaria de Saneamento Ambiental, da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, anteriormente ocupado por Omar Kirchmeyer de Lima, ID
Funcional n° 6079520. Processo nº SEI-070026/000846/2020.
NOMEAR RAIMUNDO JOSE REIS FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº
1958653-1, para exercer, com validade a contar de 09 de julho de
2020, o cargo em comissão de Coordenador Executivo, símbolo DAS10, da Coordenadoria Executiva e de Planejamento, da Presidência,
do Instituto Estadual do Ambiente - INEA, da Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade, anteriormente ocupado por Joaquim do
Amaral Filho, ID Funcional n° 4198029-8. Processo nº SEI070026/000846/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 29 de julho de 2020, JOAQUIM DO AMARAL FILHO, ID FUNCIONAL N° 4198029-8, do cargo
em comissão de Coordenador Executivo, símbolo DAS-10, da Coordenadoria Executiva e de Planejamento, da Presidência, do Instituto
Estadual do Ambiente - INEA, da Secretaria de Estado do Ambiente e
Sustentabilidade. Processo nº SEI-070026/000846/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 29 de julho de 2020, RAIMUNDO JOSE REIS FERREIRA, ID FUNCIONAL Nº 1958653-1, do
cargo em comissão de Corregedor, símbolo DG, da Corregedoria, da
Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Processo nº
SEI-070026/000846/2020.
Id: 2262877

NOMEIA MARY DA CONCEIÇÃO SOBREIRA, ID Funcional 28352777, para exercer, com validade a contar de 25 de julho de 2020, o
cargo em comissão de Adjunto I, símbolo DAI-5, da Divisão de Obras
e Conservação - Regional I da Fundação Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
DE 29.07.2020
EXONERA, a pedido, PAULA DE PAULA BARBOSA DE REZENDE,
ID Funcional 1458921-4, com validade a contar de 27 de julho de
2020, do cargo em comissão de Chefe de Serviço de Obras, símbolo
DAI-6, da 1ª Residência de Obras e Conservação da 1ª Superintendência de Obras e Conservação da Diretoria de Obras e Conservação
- Regional I da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado,
do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro
DE 30.07.2020
EXONERA WALQUIRIA LEONARDO BASTOS, ID Funcional
4373490-1, do cargo em comissão de Chefe da Seção de Contagem
Manual, símbolo DAI-5, do Serviço de Transitometria da Divisão de
Estudos de Trânsito da Assessoria Especial de Planejamento da Presidência da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado,
do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
EXONERA LUIS CARLOS DE OLIVEIRA NEVES, ID Funcional
2839885-8, do cargo em comissão de Chefe de Residência, símbolo
DAS-8, da 13ª Residência de Obras e Conservação da 2ª Superintendência de Obras e Conservação - Regional I da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente de
Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
EXONERA, a pedido, LUIS FELIPE MONTEIRO DA COSTA, ID Funcional 5099935-4, do cargo em comissão de Chefe de Serviço de
Controle, símbolo DAI-6, da Divisão de Produção Industrial da Superintendência de Obras e Conservação da Diretoria de Obras e Conservação - Regional II da Fundação Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente de Pessoal Civil do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro
NOMEIA JOSÉ ANTONIO MOREIRA PINTO, ID Funcional 2693114-1,
para exercer o cargo em comissão de Adjunto I, símbolo DAI-5, da
Diretoria de Obras e Conservação - Regional I Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro - DER/RJ,
da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente de Pessoal
Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
NOMEIA CARLOS ALBERTO PERIQUITO JUNIOR, ID Funcional
5112121-2, para exercer o cargo em comissão de Adjunto I, símbolo
DAI-5, da Divisão de Obras e Conservação - Regional I da Fundação
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
- DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente
de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
NOMEIA WALQUIRIA LEONARDO BASTOS, ID Funcional 43734901, para exercer o cargo em comissão de Chefe de Residência, símbolo DAS-8, da 13ª Residência de Obras e Conservação da 2ª Superintendência de Obras e Conservação - Regional I da Fundação
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro
- DER/RJ, da Vice Governadoria do Estado, do Quadro Permanente
de Pessoal Civil do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro.
Id: 2262736

VICE-GOVERNADORIA DO ESTADO
FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
ASSESSORIA TÉCNICA E JURÍDICA
ATO DA ASSESSORA
DE 27.07.2020
DESIGNA os servidores FABÍOLA OLIVEIRA ABREU DO AMARAL,
Assistente I do Assessor Técnico Jurídico da AJR, matrícula 91177-6,
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA PEREIRA, Assistente I do Assessor
Técnico Jurídico da AJR, matrícula 91273-3 e ANA ANGÉLICA DA
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