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Inobstante a isto, deve-se ressaltar que tal procedimento de
incorporação é extremamente útil ao Estado, já que haverá maior es-
tabilidade e controle dos setores que gerem e executam a segurança
pública local, além de possibilitar a gestão unificada dos comandos de
investigação e execução da pena, aumentando o serviço de inteligên-
cia policial e diminuindo, de sobremaneira, os índices de criminalida-
de.

De outro lado, ao Estado do Rio de Janeiro, tal incorporação
será benéfica, tanto do ponto de vista administrativo quanto financeiro,
tendo em vista que facilitará à Gestão de Pessoal o controle de ser-
vidores, além de possibilitar a criação de políticas uniformes de ava-
liação de desempenho e concessão de benefícios remuneratórios,
criação e desenvolvimento de mecanismos de aperfeiçoamento profis-
sional e, por fim, diminuir custos com folha de pagamento e demais
encargos que serão unificados.

Por fim, a incorporação pleiteada irá, via de consequência,
gerar a unificação dos comandos sindicais atuais, o que servirá como
mecanismos de facilitação da representatividade das classes e cate-
gorias junto à Administração Pública, evitando-se embates profissio-
nais em âmbito múltiplo, além das seguintes justificativas:

n Conforme se depreende do artigo 8º da Lei de Recupera-
ção Fiscal nº 159/2017 fica o Estado do Rio de Janeiro impedido de
realizar concursos, sendo a incorporação dos Inspetores Penitenciá-
rios à classe de Investigador Policial a melhor solução para cobrir o
déficit na Polícia Civil;

“Art. 8o São vedados ao Estado durante a vigência do Re-
gime de Recuperação Fiscal:

V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipó-
teses de reposição de vacância;”

n Viabilizará a contratação através de parceria público-privada
de mais de 6.200 terceirizados em substituição aos Inspetores Peni-
tenciários a menor custo ao Estado;

n Viabilizará que aproximadamente 6.200 Inspetores Peniten-
ciários sejam reconhecidos como policiais civis e consequentemente
todas as garantias inerentes ao cargo;

n Diminuição considerável de cargos comissionados e gratifi-
cações na SEAP/RJ;

n Maior taxa de elucidação de crimes;
n Aumento imediato de aproximadamente 70% do efetivo com

mão de obra já preparada;
n Fim dos plantões de 24h com apenas 01 (um) policial, si-

tuação costumeira nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio
de Janeiro, o que acarreta o fechamento de muitas delegacias no pe-
ríodo noturno;

n Aproveitamento de parte do SEAP/GSSE, que atualmente é
o Grupamento especializado, responsável pelas portarias principais e
guaritas de muros, possibilitando assumir definitivamente a portaria e
guaritas da Cidade da Polícia que hoje causa grandes transtornos;

n Aumento do Efetivo de Plantão, tendo como consequência a
diminuição do tempo de espera para o Registro de Ocorrências;

n Resgate da confiança da Sociedade na Polícia e por sua
vez no Governo.

PROJETO DE LEI Nº 996/2019

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CRIAR O PROGRAMA DE MI-
LITARES TEMPORÁRIOS (PMT) NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR
E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO ÂMBITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor: Deputado SUBTENENTE BERNARDO

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; de Assuntos Municipais e de Desen-
volvimento Regional; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Controle.
Em 07.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

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

Art. 1º - Autoriza o Poder Executivo a instituir na Polícia Mi-
litar do Estado do Rio de Janeiro e no Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Federal nº 10.029, de
20 de outubro de 2000, o Programa de Militares Temporários (PMT),
obedecidas às condições previstas nesta Lei.

Parágrafo único - O voluntário que ingressar no serviço de
que trata esta Lei será denominado Policial Militar Temporário ou
Bombeiro Militar Temporário e estará sujeito, no que couber, às nor-
mas aplicáveis aos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bom-
beiros Militar.

Art. 2º - O Programa de Militares Temporários (PMT) , tem
por finalidade a execução de atividades administrativas, de saúde e
de defesa civil.

Parágrafo único - No exercício das atividades a que se refere
o caput deste artigo, ficam vedados, sob qualquer hipótese, nas vias
públicas, o porte ou o uso de arma de fogo e o exercício do poder de
polícia.

Art. 3º - O processo seletivo para ingresso no Programa de
Militares Temporários (PMT) deverá ser precedido de autorização ex-
pressa do Governador do Estado, mediante proposta fundamentada
dos Comandantes Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar, sendo observado o limite de 1 (um) Policial Militar Temporário
ou Bombeiro Militar Temporário para cada 5 (cinco) integrantes do
efetivo total fixado em Lei para a Polícia Militar ou Corpo de Bombeiro
Militar.

Art. 4º - O ingresso no Programa de Militares Temporários
(PMT) dar-se-á mediante aprovação em prova de seleção, além do
preenchimento dos seguintes requisitos:

I - Ser brasileiro nato (Art. 12 da Constituição Federal/1988);
II - Ambos os sexos;
III - Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos e idade máxima

de 40 (quarenta) anos no ano da convocação;
IV - Ter altura: homens no mínimo 1,60m e mulheres no mí-

nimo 1,55m
V - Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;
VI - Ter diploma de nível técnico das áreas de interesse das

corporações, em estabelecimento de ensino reconhecido pelo MEC;
VII - Ter diploma de nível superior das áreas de interesse

das corporações, em estabelecimento de ensino reconhecido pelo
MEC;

VIII - Não ter antecedentes criminais, situação comprovada
mediante a apresentação de certidões expedidas pelos órgãos poli-
ciais e judiciários estaduais e federais, sem prejuízo de investigação
social realizada pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros Militar,
a critério destes;

IX - Não estar respondendo a procedimentos administrativos
ou sindicâncias de qualquer espécie em seu órgão de classe;

X - Estar classificado dentro do número de vagas oferecidas
no edital do respectivo processo seletivo.

§ 1º - Para seleção aos cargos, os candidatos serão subme-
tidos a:

I - exame de saúde, de caráter eliminatório;
II - exame de aptidão física, de caráter eliminatório;
III - avaliação psicológica, de caráter eliminatório;
IV - prova de títulos, de caráter classificatório;
V - entrevista técnica, de caráter classificatório.
§ 2º - Será oferecido pelas respectivas corporações, curso de

adaptação com duração de 40 (quarenta) horas semanais.
Art. 5º - O prazo de prestação do serviço temporário será de

2 (dois) anos, prorrogável por igual período.
Parágrafo único. A prorrogação será automática e condicio-

nada à avaliação positiva do desempenho e de acordo com critérios
técnicos e disciplinares, visando o interesse da corporação.

Art. 6º - O desligamento do Programa de Militares Temporá-
rios ocorrerá por ato do Comandante-Geral, nas seguintes hipóteses:

I - ao final do período de prestação do serviço, nos termos
do artigo 5º desta lei;

II - a qualquer tempo, mediante requerimento do Militar Tem-
porário;

III - quando o Militar Temporário apresentar conduta incom-
patível com os serviços prestados.

Art. 7º - O Militar Temporário estará sujeito à jornada sema-
nal de 40 (quarenta) horas de trabalho.

Art. 8º - Deverá ser contratado, para todos os integrantes do
Programa de Militares Temporários (PMT), seguro de acidentes pes-
soais destinado a cobrir os riscos no exercício das respectivas ativi-
dades.

Art. 9º - A prestação do serviço temporário não gera vínculo
empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim.

Parágrafo único - Fica vedada a criação de cargos em de-
corrência da instituição do Programa de Militares Temporários (PMT).

Art. 10 - Os municípios poderão, mediante celebração de
convênio, responsabilizar-se pelos custos do Programa de Militares
Temporários (PMT) em exercício nas unidades militares sediadas nos
respectivos territórios, incumbindo à Polícia Militar e o Corpo de Bom-
beiros Militar, mediante planejamento estratégico, observadas as prio-
ridades administrativas e a disponibilidade de recursos, a empregar os
militares temporários nas atividades operacionais locais.

Art. 11 - As despesas decorrentes da aplicação da presente
Lei correrão à conta das dotações consignadas nos orçamentos da
Secretaria de Estado de Polícia Militar e da Secretaria de Estado de
Defesa Civil, suplementadas se necessário.

Art. 12 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 07 de agosto de 2019
Deputado SUBTENENTE BERNARDO

JUSTIFICATIVA

A presente proposição que é respaldada na Lei Federal nº
10.029, de 20 de dezembro de 2000 possibilita cunhos de relevante
alcance social, pois o nosso Estado carece de policiais militares e, no
entanto, observa-se que, mesmo com tal carência, um número extre-
mamente significativo de policiais militares estão a serviço de traba-
lhos que poderiam ser plenamente atendidos por este segmento. Não
obstante, a mesma conclusão se pode tirar quanto aos combatentes
do Corpo de Bombeiros Militar.

A implementação do Programa de Militares Temporários traria
uma nova oportunidade a muitos jovens e não temos a menor dúvida
que as próprias corporações seriam as grandes laureadas com a apli-
cação desta Lei.

PROJETO DE LEI Nº 997/2019

INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE INVESTIMENTOS E NEGÓ-
CIOS DE IMPACTO SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor: Deputado ANDRÉ CECILIANO

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; de De-
fesa do Meio Ambiente; de Defesa do Consumidor; de Cul-
tura; de Turismo; de Política Urbana, Habitação e Assuntos
Fundiários; de Combate às Discriminações e Preconceitos de
Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional; de Eco-
nomia, Indústria e Comércio; e de Orçamento, Finanças, Fis-
calização Financeira e Controle.
Em 07.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

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

Art. 1º - Institui a Política Estadual de Investimentos e Ne-
gócios de Impacto Social.

Art. 2º - Para efeitos do disposto na presente Lei, considera-
se:

I - negócios de impacto - empreendimentos com o objetivo
de gerar impacto socioambiental e resultado financeiro positivo de for-
ma sustentável;

II - investimentos de impacto - mobilização de capital público
ou privado para negócios de impacto; e,

III - organizações intermediárias - instituições que facilitam,
conectam e apoiam a conexão entre investidores, doadores e gesto-
res empreendedores e os negócios que geram impacto social.

IV - empreendedor social é aquele cujo negócio possui sus-
tentabilidade financeira e que intencionalmente busca a inclusão social
dos consumidores atendidos.

Parágrafo único. Os empreendimentos que visam a gerar im-
pactos socioambientais deverão atuar na promoção do bem-estar da
comunidade em que atuam em âmbito local e estadual, nas áreas de
defesa do meio-ambiente; do consumidor e da livre- concorrência;
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisa-
gístico e da ordem urbanística; interesses difusos ou coletivos; honra,
igualdade de gênero e dignidade de minorias; patrimônio público e so-
cial; interesses dos seus trabalhadores e fornecedores, devendo ob-
servar regras específicas de transparência e governança, nos termos
desta lei.

Art. 3º - A Política Estadual de Investimentos e Negócios de
Impacto Social terá os seguintes objetivos:

I - Articular órgãos e entidades da administração pública es-
tadual, do setor privado e da sociedade civil, na promoção de um am-
biente favorável e simplificado ao desenvolvimento de investimentos e
negócios de impacto, nos termos da Constituição Estadual e do art.
170 da Constituição Federal Brasileira 1988, especialmente em seus
incisos VI, VII e VIII e no Decreto Federal nº 9.244, de 19 de de-
zembro de 2017.

II - Incentivar a atratividade dos instrumentos de fomento e
de crédito para os negócios de impacto, por meio da mobilização de
recursos públicos e privados destinados ao investimento e ao finan-
ciamento de suas atividades, bem como sua permanente atualização
e aperfeiçoamento;

III - Estimular o aumento da quantidade de negócios de im-
pacto, por meio da disseminação da cultura de avaliação de impacto
socioambiental e do apoio ao envolvimento desses empreendimentos
com as demandas de contratações públicas e com as cadeias de va-
lor de empresas privadas;

IV - Garantir o fortalecimento das organizações intermediárias
que oferecem apoio ao desenvolvimento de negócios de impacto e
capacitação aos empreendedores, que geram novos conhecimentos
sobre o assunto ou que promovem o envolvimento dos negócios de
impacto com os investidores, os doadores e as demais organizações
detentoras de capital;

V - Promover um ambiente institucional e normativo favorável
aos investimentos e aos negócios de impacto, por meio da proposição
de atos normativos referentes ao assunto; e,

VI - Fomentar o fortalecimento da geração de dados que pro-
porcionem mais visibilidade aos investimentos e aos negócios de im-
pacto.

Art. 4º - Poderão desenvolver negócios de impacto social:
I - Pessoas Jurídicas com finalidade econômica;
II - Cooperativas;
III - Organizações da Sociedade Civil; e
IV - Associações nos termos da legislação brasileira.
Art. 5º - A Política Estadual de Investimentos e Negócios de

Impacto deverá ser implantada com base nos seguintes princípios:
I - promover os valores da dignidade da pessoa humana, os

valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
II - fomentar a criação e desenvolvimento de uma cultura e

educação empreendedora;
III - instituir ambiente regulatório favorável à geração de ne-

gócios de impacto social;
IV - estimular a participação dos negócios de impacto social

no mercado interno, em especial nas compras governamentais;
V - apoiar o relacionamento creditício entre organizações in-

termediárias e os empreendimentos de impacto social no Estado;

VI - fomentar ganhos de eficiência e produtividade por meio
de investimento em inovação social; e,

VII - favorecer políticas públicas valorizando as vocações re-
gionais, aspectos culturais prezando pelo desenvolvimento sustentável
das regiões, visando à redução das desigualdades sócioeconômicas
entre as diversas regiões do Estado.

Art. 6º - O Poder executivo poderá criar Comitê Estadual e
Investimentos e Negócios de Impacto Social, com participação pari-
tária entre órgãos do Poder Executivo, instituições e organismos re-
presentativos do setor produtivo.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá regulamentar, por ato pró-
prio, método simplificado e alíquota diferenciada para cooperativas,
microempresas, as empresa de pequeno porte e ao Microempreende-
dor Individual que se enquadre como Negócios de Impacto Social, nos
termos desta legislação.

Art. 8º - A regulamentação a ser realizada pelo Poder Exe-
cutivo deverá definir os critérios para o enquadramento dos empre-
endimentos de Negócios de Impacto Social, nos termos desta Lei.

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

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 07 de agosto de 2019
Deputado ANDRÉ CECILIANO

JUSTIFICATIVA

Os desafios do desenvolvimento regional, econômico, social e
empresarial são cada vez maiores, afetam todo o mundo e evoluem
em um ritmo cada vez mais rápido. Segundo o Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD, em 2030, estima-se que te-
remos 8,5 bilhões de habitantes no planeta, do quais aproximadamen-
te 223 milhões de pessoas devem viver no Brasil. Para atender às
demandas econômicas e sociais desta população e preservar o meio
ambiente, precisaremos de soluções audaciosas com inovações so-
ciais e tecnológicas perenes.

Os negócios também estão cada vez mais empenhados em
responder às necessidades da sociedade através de mecanismos de
mercado. Ao desenvolverem soluções comerciais inovadoras para me-
lhorar a vida das pessoas, os Negócios de Impacto Social (NIS) co-
locam a geração de valor social no centro de sua missão, além de
preencher lacunas de oportunidades para a solução de problemas lo-
cais e globais. Contribuem assim, para ampliar a oferta de serviços
em saúde, telemedicina, energias renováveis, gerenciamento de resí-
duos ou mesmo para tornar as cidades mais sustentáveis.

Os Negócios de Impacto surgem como modelos de negócios,
com diferentes formatos jurídicos, que apresentam soluções para pro-
blemas sociais e ambientais. Não se trata da criação de um novo tipo
societário, mas sim de atividades desempenhadas por empresas cons-
tituídas segundo as modalidades já existentes.

Para alcançar os objetivos de desenvolvimento sustentável
(ODS) - uma agenda universal que, entre seus numerosos desafios,
procura erradicar a pobreza extrema e a fome no mundo-, é preciso
fomentar os pequenos negócios para que sejam mais sustentáveis e
competitivos.

Segundos dados da Global Entrepreneurship Monitor (GEM),
três em cada dez brasileiros adultos entre 18 e 64 anos possuem
uma empresa ou estão envolvidos com a criação de um negócio pró-
prio. Em dez anos, a taxa total de empreendedorismo no Brasil au-
mentou de 23%, em 2004, para 34,5% no ano passado. Soma-se a
isto a contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento do
país ao responderem por 27% do PIB e 51% dos postos de trabalho.
Desta forma, desempenham um papel vital para promover o cresci-
mento econômico inclusivo e sustentável, o emprego e o trabalho de-
cente, bem como impulsionar a produção sustentável e fomentar a
inovação.

Ao estabelecer a Política Estadual de Investimentos e Negó-
cios de Impacto o presente projeto, inspirado na Estratégia Nacional
de Investimentos e Negócios de Impacto (Decreto Nº 9244, de
19/12/2017), tem como objetivo contribuir para a geração de negócios
com propósito e lucro e que impactem positivamente a sociedade com
suas ações, além de possibilitar a concessão de um tratamento sim-
plificado, diferenciado e favorecido para o microempreendedor indivi-
dual (MEI), microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) e
cooperativas, conforme estabelecido na Constituição Federal e Lei
Complementar 123/2006. Outro objetivo é reconhecer a importância
que uma Política Estadual de Investimentos e Negócios de Impacto
pode trazer para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio de
Janeiro na medida em que estes negócios também estimulam pes-
soas da base da pirâmide a se tornarem sócias, parceiras ou até
mesmo fornecedoras de produtos e serviços para os Negócios de Im-
pacto, com consequente indução para o desenvolvimento estadual.

Pode-se dizer que há uma grande oportunidade para o incre-
mento de iniciativas que conciliem geração de valor econômico com
valor social e ambiental de forma unívoca, a fim de contribuir para
diminuição da pobreza, melhor equidade de gênero, protagonismo ju-
venil, inclusão da melhor idade e, também, para a conservação da
biodiversidade, crescimento de uma economia de baixo carbono, com
menor uso de recursos (economia circular) e ampliação do acesso à
cultura.

É importante ressaltar que os negócios de impacto movimen-
tam cerca de US$ 60 bilhões em nível global e registram aumento
aproximado de 7% ao ano, segundo levantamento da Ande Brasil. Se-
gundo pesquisa feita com a Associação Brasileira de Private Equity e
Venture Capital (ABVCAP), foram alocados US$ 1,3 bilhão em inves-
timentos de impacto na América Latina em 2014 e 2015.

A evolução do ecossistema de negócios de impacto passa
pela consolidação de boas iniciativas as quais podem servir de ins-
piração e referência para outros empreendedores. Os Negócios de Im-
pacto são empreendimentos que conciliam objetivos sociais específi-
cos juntamente com um retorno financeiro, ou ainda, são empresas
que buscam alternativas para problemas da sociedade, configurando-
se como soluções de mercado para dificuldades sociais e ambientais.
A ideia é unir o dinamismo do negócio com a consciência da filan-
tropia.

PROJETO DE LEI Nº 998/2019

ALTERA A LEI Nº 6169/2011, DE 02 DE MARÇO DE 2012, QUE DIS-
PÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE REABILITAÇÃO
INTEGRAL PARA DEFICIENTES MENTAIS E AUTISTAS NO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Autor: Deputado MARINA ROCHA

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; da Pes-
soa com Deficiência; de Saúde; de Assuntos da Criança, do
Adolescente e do Idoso; de Assuntos Municipais e de Desen-
volvimento Regional; e de Orçamento, Finanças, Fiscalização
Financeira e Controle.
Em 07.08.2019.
DEPUTADO ANDRÉ CECILIANO, PRESIDENTE.

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

Art. 1º - Altera a ementa da Lei nº 6169 de 02 de março de
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE
ACOLHIMENTO ESPECIAL - SER FELIZ PARA REABILITAÇÃO IN-
TEGRAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DEFICIENTES MEN-
TAIS, INTELECTUAIS E AUTISTAS NO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

Art. 2º - Altera o artigo 1º da Lei nº 6169 de 02 de março de
2012, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica determinado, no âmbito do Estado do Rio de
Janeiro, a implantação dos Centros de Acolhimento Especial - SER
FELIZ, para reabilitação integral de crianças e adolescentes deficien-
tes mentais, intelectuais e autistas.”
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