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§ 2º - Os recursos de que trata esta Lei deverão ser apli-
cados, exclusivamente e proporcionalmente, nas seguintes ações:

I. remuneração dos policiais e bombeiros, ativos ou inativos,
que atuarem como instrutores ou professores das atividades descritas
nesta Lei;

II. modernização, renovação e aquisição de equipamentos de
uso cotidiano, tais como fardas camufladas ou não, coletes balísticos,
escudos balísticos, viaturas, coldres, porta-carregadores, armas de fo-
go;

III. modernização, renovação e aquisição de equipamentos de
uso excepcional, tais como lunetas e miras holográficas;

IV. contratação de serviços de manutenção de instalações e
equipamentos de uso administrativo, tais como computadores, móveis
e monitores; e

V. aquisição de material de escritório e almoxarifado para uni-
dades policiais.

§ 3º - Ficam vedados o remanejamento, a transposição ou a
transferência de recursos previstos nesta Lei para finalidade diversa
da proposta, ainda que prevista na Lei Orçamentária Anual.

§ 4º - Os gastos com pessoal nas ações que utilizem recur-
sos previstos nesta Lei ficam limitados a 10% (dez por cento) do total
estimado de receita proveniente dos serviços previstos ou autorizados
na forma desta Lei, assim entendidas as remunerações dos policiais e
bombeiros que atuarem como instrutores ou professores nas ativida-
des previstas nesta Lei, de acordo com os critérios de remuneração
homem/hora/aula de cada Corporação.

§ 5º - Caberá a cada um dos Fundos Especiais descritos no
caput, desse artigo 6º, os recursos gerados pelas unidades de sua
corporação correlata, sendo que a destinação dos recursos se dará
mediante requerimento da unidade que demandar as ações previstas
no §2º, deste artigo 6º, ficando estabelecida a preferência e prioridade
da destinação de recursos para aquelas unidades geradoras das ar-
recadações, na proporção de sua contribuição efetiva.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a prover suple-
mentação com os recursos decorrentes de excesso de arrecadação
que se venha a dar em decorrência da aplicação da presente Lei.

Art. 8º - Decreto do Poder Executivo disporá sobre a matéria
de que trata esta Lei autorizativa.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 20 de agosto de 2019.
Deputados ALEXANDRE FREITAS, CORONEL SALEMA

JUSTIFICATIVA

Com fundamento no Princípio da Eficiência, submeto à apre-
ciação dos meus pares esta proposição, com a seguinte justificativa:

É sabido que, nas diversas relações que se estabelecem, le-
galmente, entre Estado e particulares, muitas delas não possuem na-
tureza essencialmente pública, assumindo contornos privados, como
ocorre em locações, prestação de serviços e outros.

Também é de conhecimento público e notório que a maioria
dos batalhões de polícia militar, corpo de bombeiros e centros de trei-
namento da polícia civil são extremamente subutilizados e sujeitos à
manutenção hibernal, que muitas vezes sequer é realizada de manei-
ra minimamente satisfatória.

Recentemente, muitas dessas unidades policiais vem promo-
vendo uma aproximação extremamente saudável com a sociedade ci-
vil, realizando eventos abertos ao público com crianças, campanhas
de solidariedade para comunidades carentes e para reversão da ima-
gem, nem sempre positiva, que a instituição policial acabou desenvol-
vendo por força da mídia e discursos subversivos.

Somado a isso, matérias recentes publicadas em veículos mi-
diáticos apontam para o alto percentual do efetivo da Polícia Militar do
Estado estar destacado para as chamadas “atividades-meio”, isto é,
funções administrativas em batalhões, hospitais e outras unidades que
não sejam parte do policiamento ostensivo, atividade-fim da corpora-
ção. Este percentual, que chega a 49,1% do total de agentes da ati-
va, acaba sendo subaproveitado nas funções que lhes são designa-
das, deixando, com isso, a oportunidade de promover uma aproxima-
ção saudável com a sociedade civil.

Foi neste fluxo que surgiu o valor que o presente projeto de
lei visa dar corpo e incentivar a aproximação entre sociedade civil e
instituições policiais através de serviços e benefícios mútuos, criando
empatia, solidariedade e confiança.

Cientes de que diversos bombeiros e policiais, civis e mili-
tares, possuem capacitação técnica a ministrar cursos de curta dura-
ção, aulas ou apenas acompanhar pessoas interessadas nas mais di-
versas atividades desportivas, bem como vislumbrando a otimização
econômica das estruturas, prédios, salas e equipamentos públicos de
uso privativo das forças policiais, sem comprometimento das ativida-
des e serviços públicos, o presente projeto pretende uma visão mais
moderna de relação Estado x Cidadão.

Assim, aulas e cursos em modalidades desportivas; cessão
de espaços para publicidade em muros de batalhões ou delegacias;
instalação de equipamentos de captação, geração e armazenamento
de energia eólica ou solar; locação temporária de stand de tiros, sem-
pre mediante justa remuneração, são algumas das ações pensadas
para remunerar os Fundos Especiais das três instituições estaduais
encarregadas da Segurança Pública, de modo a reverter essa arre-
cadação diretamente à modernização dos próprios serviços públicos
prestados à sociedade.

Por acreditar que o nosso Estado e a sociedade fluminense
está apta e madura para dar mais esse passo rumo a um relacio-
namento mais próximo com os agentes públicos que lhes prestam
serviços, apresento esse projeto solicitando o apoio dos meus pares.

PROJETO DE LEI Nº 1094/2019

QUE OS CONCURSOS PUBLICOS PARA AS POLÍCIAS MILITAR E
CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, QUANDO DO LANÇA-
MENTO DO EDITAL, SEJAM REALIZADOS DE FORMA REGIONALI-
ZADA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Autor: Deputado SERGIO LOUBACK

DESPACHO:

A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de Ser-
vidores Públicos; de Segurança Pública e Assuntos de Po-
lícia; de Defesa Civil; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Controle.
Em 21.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO RESOLVE:

Art. 1º - O concurso público para provimento dos cargos da
Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar deverá ser
regionalizado.

§ 1° - A unidade de lotação do candidato estará vinculada à
unidade da vaga escolhida no momento da inscrição.

§ 2°- O ocupante do cargo permanecerá preferencialmente
no local de sua escolha no ato da inscrição por um período mínimo
de 3 (três) anos, exercendo atividades inerentes ao cargo, sendo sua
remoção condicionada a concurso de remoção, permuta ou interesse
da administração.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 21 de agosto de 2019.
Deputado SÉRGIO LOUBACK

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por escopo que o Poder Exe-
cutivo, por sua secretaria, quando lançar o edital para concurso pú-
blico, defina as vagas para cada cidade, de forma regionalizada.

As vagas deverão estar pré-determinadas para as cidades
onde o policial ou o bombeiro irá se fixar se fixar.

Na atualidade somente após a academia é que se divulgam
os locais disponíveis, não se tendo conhecimento antes do edital pu-
blicado.

O edital do concurso regionalizado, ou seja, com vagas dis-
tribuídas por unidade, a expectativa é que sejam oferecidas oportu-
nidades em todo o Estado do Rio de Janeiro para que os candidatos
escolham o local onde desejam prestar os serviços.

O policial e o bombeiro, terão que cumprir o estágio proba-
tório na cidade/unidade para qual foi aprovado, não podendo antes
desse período requerer sua transferência, evitando um problema re-
corrente nos dias atuais, onde existem unidades mais complicadas, no
Estado, onde policial e bombeiro não querem ficar, com a aprovação
do presente anteprojeto de lei, eles vão se candidatar para este locais
por interesse, o que por questão de satisfação pessoal existe uma
tendência que preste o serviço com maior dedicação e qualidade.

Portanto, o objetivo desta proposição é trazer o que a so-
ciedade mais anseia, que é a Polícia Cidadã, estabelecendo um sin-
cronismo entre o seu labor direcionado verdadeiramente a serviço da
comunidade, ou seja, uma Polícia em defesa do Cidadão.

Diante de todo o exposto, destaco a necessidade de adoção
das medidas previstas nesta propositura, convicto da importância da
matéria, conto com o apoio dos nobres pares, a fim de aprovar o pre-
sente Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 1095/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A REALIZAR A COMPENSAÇÃO
DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE RESTITUIÇÃO OU
RESSARCIMENTO DOS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SE-
CRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor: Deputado ROSENVERG REIS

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de Eco-
nomia, Indústria e Comércio; de Tributação, Controle da Ar-
recadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais;
e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Contro-
le.
Em 21.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO RESOLVE:

Art. 1º - Fica autorizado o Poder Executivo, através da Se-
cretaria de Estado de Fazenda, a realizar a compensação de créditos
tributários do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, passíveis de
restituição ou de ressarcimento.

Art. 2º - A restituição e o ressarcimento de tributos adminis-
trados pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro po-
derão ser efetuados depois de verificada a ausência de débitos em
nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Estadual.

Art. 3º - O crédito tributário devido por sujeito passivo, po-
derá ser liquidado por compensação, mediante requerimento e respei-
tada a forma, prazo e condições estabelecidos em atos regulamen-
tares, após verificada a ausência de débitos tributários em nome do
sujeito passivo.

§ 1º A compensação de que trata o caput será efetuada me-
diante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual cons-
tarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados, e, poderá inclusive ser efetuada entre contri-
buintes de mesma raiz do CNPJ, desde que estabelecidos exclusiva-
mente no Território do Estado do Rio de Janeiro.

§ 2º A compensação declarada à Secretaria de Fazenda do
Estado do Rio de Janeiro, extingue o crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação, nos termos do art. 150 da Lei
Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Na-
cional.

§ 3º Os pedidos de compensação pendentes de apreciação
pela autoridade administrativa serão considerados declaração de com-
pensação, desde o seu protocolo, para os efeitos previstos neste ar-
tigo.

§ 4º Não homologada a compensação, a autoridade adminis-
trativa deverá cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no pra-
zo de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ato que não a homo-
logou, o pagamento dos débitos indevidamente compensados, ou, a
seu critério, apresentar impugnação à Junta de Revisão Fiscal contra
a não-homologação da compensação.

§ 5° Da decisão que julgar improcedente a impugnação, ca-
berá recurso ao Conselho de Contribuintes.

Art. 4º - É vedada a compensação tributária mediante aqui-
sição de créditos tributários de outros Contribuintes.

Art. 5º - O Contribuinte que apurar créditos superiores aos
débitos para com a Fazenda Estadual, poderá, após a decisão ho-
mologatória da Compensação Tributária, requerer a restituição do sal-
do credor.

Art. 6º - A compensação mencionada no art. 1º desta Lei de-
verá obedecer a uma variação máxima de forma a preservar os per-
centuais definidos para repartição do ICMS e do IPVA, destinados aos
municípios, nos termos do disposto no art. 158, incisos III e IV da
Constituição Federal, devendo ser contabilizado para fins do disposto
no art. 13 da Lei Complementar nº 134, de 29 de dezembro de
2009.

§1º Fica excluída da compensação, de que trata esta Lei, o
valor que corresponde à parcela do Estado destinada ao Fundo de
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação (FUNDEB).

§2º Fica vedada a compensação de dívidas com valores re-
ferentes ao adicional do ICMS destinado ao Fundo Estadual de Com-
bate à Pobreza e às Desigualdades Sociais (FECP), de que trata a
Lei nº 4.056, de 30 de dezembro de 2002.

Art. 7º - O Poder Executivo editará os atos regulamentares
necessários ao integral cumprimento desta Lei, em até 180 (cento e
oitenta) dias após a sua publicação.

Art. 8º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 21 de agosto de 2019.
Deputado ROSENVERG REIS

JUSTIFICATIVA

A compensação de tributos é uma espécie de extinção do
crédito tributário, prevista no inciso II, do artigo 156 do Código Tri-
butário Nacional.

Essa forma de extinção do crédito, ocorre quando duas pes-
soas forem ao mesmo tempo credor e devedor de obrigações, uma
com a outra, operando-se a extinção até onde se compensarem.

O artigo 170 do Código Tributário Nacional prevê a compen-
sação de créditos tributários com créditos de qualquer natureza do su-
jeito passivo com a Fazenda Pública.

A proposta visa autorizar a compensação de créditos tribu-
tários, desde que o sujeito passivo não possua débitos perante a Fa-
zenda Estadual.

Assim, submeto esta proposta à análise e aprovação desta
Casa Legislativa.

PROJETO DE LEI Nº 1096/2019

INSTITUI O PROGRAMA BANCO DE OLHOS NO IML, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Autor: Deputado ROSENVERG REIS

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de
Saúde; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e
Controle.
Em 21.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO RESOLVE:

Art. 1º - Institui o Programa Banco de Olhos no IML, no âm-
bito do Estado do Rio de Janeiro.

Parágrafo único - O Programa deverá ser vinculado a Secre-
taria de Estado de Saúde, e contará com uma equipe multidisciplinar
de médicos, enfermeiros, biólogos, farmacêuticos, biomédicos e psicó-
logos para o atendimento da família dos doadores de córneas.

§1º A equipe multidisciplinar prevista no parágrafo único des-
te artigo, deverá atuar 24 (vinte e quatro) horas no Instituto Médico
Legal (IML).

§2º Através do atendimento prestado pela equipe multidisci-
plinar, será informado às famílias sobre a existência do Programa
Banco de Olhos.

Art. 2º- O Programa mediante a autorização da família rea-
lizará a coleta das córneas doadas e encaminhará ao laboratório do
Banco de Olhos.

Art. 3º- O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei.
Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 21 de agosto de 2019.
Deputado ROSENVERG REIS

JUSTIFICATIVA

A fila de transplantes de córnea em nosso país é de, apro-
ximadamente, 10 mil pessoas.

Em 2017, o Estado do Rio realizou 965 transplantes de cór-
nea. No ano de 2018, os transplantes tiveram um crescimento nos
dois primeiros meses, com 42% a mais de procedimentos, comparan-
do aos dois primeiros meses de 2017.

A Criação do Programa de Banco de Olhos, vinculado a Se-
cretaria de Estado de Saúde, no Instituto Médico Legal, possibilitará o
acesso as orientações sobre a doação de córneas, além de todo o
amparo psicológico as famílias dos doadores, através do atendimento
multidisciplinar prestado por diversos profissionais da área da saúde.

O atendimento deverá ser assegurado 24 (vinte e quatro) ho-
ras junto ao IML.

Visando o aumento das doações captadas, e a consequente
redução da fila para transplantes de córneas, peço a compreensão de
todos os parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 1097/2019

DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSITIVO DE
RECONHECIMENTO FACIAL EM EDIFICAÇÕES PÚBLICAS E PRI-
VADAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor: Deputado ALEXANDRE KNOPLOCH

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de Po-
lítica Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários; de Economia,
Indústria e Comércio; de Segurança Pública e Assuntos de
Polícia; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e
Controle.
Em 21.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO RESOLVE:

Art. 1º - Todas as edificações públicas e privadas no âmbito
do estado do Rio de Janeiro devem possuir, na entrada, sistema de
câmeras de vigilância com dispositivos de reconhecimento facial.

Parágrafo único - Apenas as edificações privadas com mais
de 20 câmeras instaladas deverão seguir esta lei.

Art. 2º- Deverá ser criado um sistema de monitoramento in-
terligado com órgãos públicos de segurança e o CICC (Centro Inter-
ligado de Comando e Controle).

§1º- Uma pessoa capacitada deve ficar responsável por ana-
lisar as imagens, para o caso de alguma identificação positiva poder
acionar as autoridades.

§2º- As câmeras de vigilância deverão funcionar ininterrupta-
mente durante o horário de funcionamento da edificação pública.

Art. 3º- O Poder Executivo expedirá as normas de execução
da presente Lei.

Art. 4º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho 21 de agosto de 2019.
Deputado ALEXANDRE KNOPLOCH

JUSTIFICATIVA

Reconhecimento facial é um sistema desenvolvido para iden-
tificar uma pessoa por meio de imagem ou vídeo. Essa tecnologia já
existe há décadas, mas seu uso se tornou mais perceptível e aces-
sível nos últimos anos, pois agora ela é usada em soluções inova-
doras. Na segurança pública esse conceito de reconhecimento facial é
baseado no uso de um software para conectar câmeras com arquivos
da polícia e, dessa forma, localizar criminosos procurados praticamen-
te em tempo real. Com a informação eletrônica sobre a localização do
suspeito, equipes policiais poderiam capturá-lo.

O intuito que nos levou a apresentar o referido projeto de lei,
nada mais é, do que o cuidado com a população de nosso estado,
sua segurança e tranqüilidade. Essa seria uma forma de procurar ini-
bir qualquer tipo de ação de marginais ou atitudes que não condizem
com a moral, ética e respeito. Além disso, já vimos em telejornais ca-
sos de assaltos a edificações de grande porte e com grande circu-
lação de público, que quando os meliantes sabem que são gravados
sentem-se inibidos.

Desta forma, conto com o apoio de meus diletos e nobres
pares, na certeza de aprovação deste projeto de lei.

*PROJETO DE LEI Nº 414/2019

DISPÕE SOBRE A TRANSPARÊNCIA ACERCA DA DÍVIDA ATIVA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Autores: Deputados ANDRÉ CECILIANO, CARLOS MINC, RENATA
SOUZA, FLAVIO SERAFINI, MÔNICA FRANCISCO, ELIOMAR COE-
LHO, DANI MONTEIRO, RENAN FERREIRINHA, WALDECK CARNEI-
RO, MÁRCIO PACHECO, MARCELO CABELEIREIRO

DESPACHO:

A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de Eco-
nomia, Indústria e Comércio; de Tributação, Controle da Ar-
recadação Estadual e de Fiscalização dos Tributos Estaduais;
e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Contro-
le.
Em 18.04.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.
*(Republicado por haver saído com incorreções.)


