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DECRETO Nº 43.890 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

ALTERA O DECRETO Nº 35.418/2004, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO ESPECIAL PARA OPERAÇÕES COM PERFUME E
ÁGUA DE COLÔNIA DE QUALQUER TIPO, DESODORANTE, TALCO, COSMÉ-
TICO E PRODUTOS DE TOUCADOR, FABRICADOS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e
legais, tendo em vista o que consta do Processo nº E-04/9377/2012,

DECRETA:

Art. 1º - O artigo 1º, o artigo 3º e o Anexo Único do Decreto nº 35.418, de 11 de maio de 2004, passam
a vigorar com a seguinte redação:

I - o artigo 1º:

"Art. 1º - Fica concedido tratamento tributário especial às operações com de perfume e água de
colônia de qualquer tipo, desodorante, talco, cosmético e produto de toucador relacionados no
Anexo Único deste Decreto."

II - o artigo 3º:

“Art 3º - Fica concedida, na operação de saída interna, com destino a varejista, promovida por
industrial, importador, distribuidor ou atacadista, das mercadorias relacionadas no Anexo Único
deste Decreto, redução da base de cálculo do ICMS, de forma que a incidência do imposto
resulte no percentual de 13% (treze por cento) sobre o valor da operação, sendo que 1% (um
por cento) será destinado ao Fundo da Lei estadual nº 4.056/02, de 30 de dezembro de 2002.”

III - o Anexo Único:

“ANEXO ÚNICO

NCM MERCADORIAS
3303.00.10 - Perfumes (extratos)
3303.00.20 - Águas-de-colônia
3304.10.00 - Produtos de maquilagem para os lábios
3304.20 - Produtos de maquilagem para os olhos
3304.20.10 Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel
3304.20.90 - Outros
3304.30.00 - Preparações para manicuros e pedicuros
3304.9 - Outros
3304.91.00 - Pós, incluídos os compactos

Ex 01 - Talco e polvilho, com ou sem perfume
3304.99 - Outros
3304.99.10 - Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas
3304.99.90 - Outros

Ex 01 - Preparados bronzeadores ou anti-solares
3305.10.00 - Xampus
3305.20.00 - Preparações para ondulação ou alisamento, permanentes, dos cabelos
3305.30.00 - Laquês para o cabelo
3305.90.00 - Outras

Ex 01 - Condicionadores
3307.10.00 - Preparações para barbear (antes, durante ou após)
3307.20 - Desodorantes corporais e antiperspirantes
3307.20.10 - Líquidos
3307.20.90 - Outros
3307.30.00 - Sais perfumados e outras preparações para banhos
3401.19.00 - Lenços umedecidos

.”.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de novembro de 2012.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

Id: 1393508

DECRETO Nº 43.891 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE SAL-
DO CREDOR ACUMULADO DO ICMS PELA
BR METALS FUNDIÇÕES LTDA. NAS CONDI-
ÇÕES QUE ESPECIFICA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no
§ 2º do artigo 38 da Lei nº 2.657/96, o contido no processo E-
04/2.540/2012,

CONSIDERANDO:

- a necessidade do fortalecimento econômico do interior do Estado; e

- que BR Metals Fundições Ltda. localizada no Município de Barra do
Piraí está em fase de reestruturação do seu parque fabril com a mo-
dernização do seu maquinário.

DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a transferência de saldos credores acumulados
no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) do estabe-
lecimento industrial da BR Metals Fundições Ltda., inscrição estadual
nº 80.430.876, CNPJ 19.811.058/0001-43, para os estabelecimentos
localizados neste estado pertencentes à Companhia de Bebidas das
Américas - AMBEV, em 12 (doze) parcelas mensais e sucessivas,
sendo a 1ª (primeira) e a 2ª (segunda) no valor de R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais) e a demais no valor de R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).

§ 1º - Somente poderão ser transferidos os saldos credores acumu-
lados regularmente escriturados e devidamente reconhecidos como re-
gulares e legítimos pela Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de
Janeiro.

§ 2º - É vedada a retransferência de saldos credores acumulados
mencionados no caput deste artigo para estabelecimento da mesma
ou de outra empresa, inclusive para o de origem.

§ 3º - Os valores das duas primeiras parcelas a que se refere o caput
deste artigo devem ser integralmente empregados na modernização
do parque industrial da BR Metals Fundições Ltda.

Art. 2º Cada estabelecimento adquirente dos saldos credores acumu-
lados de que trata o artigo 1º deste Decreto poderá utilizá-los obser-
vadas as seguintes condições:

I - para compensação de até 90% (noventa por cento) do valor do
saldo devedor apurado em sua escrita fiscal a cada período;

II - para pagamento de até 90% (noventa por cento) de crédito tri-
butário do ICMS, do próprio estabelecimento adquirente, não inscrito
em dívida ativa, ou espontaneamente denunciado.

§ 1º - Caso o valor transferido para o adquirente seja superior às hi-
póteses permitidas nos incisos I e II deste artigo, este poderá utilizar
o saldo remanescente no período seguinte.

§ 2º - Findo o prazo de 12 (doze) meses referido no artigo 1º, o ad-
quirente deverá estornar os saldos credores acumulados transferidos
e ainda não utilizados.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Fazenda editará as normas que
se fizerem necessárias ao cumprimento do presente Decreto.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

Id: 1393509

DECRETO Nº 43.892 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA E DE IN-
TERESSE SOCIAL, PARA FINS DE DESAPRO-
PRIAÇÃO, O IMÓVEL QUE MENCIONA, SI-
TUADO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, em especial a conferida pelo
art. 6º do Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941, ten-
do em vista o que consta dos autos do processo administrativo nº E-
14/6447/2011,

DECRETA:

Art. 1º - Com fundamento no art. 5º, letras e, i, h e m do Decreto-Lei
Federal nº 3.365, de 21 de junho de 1941 e no art. 2º, inciso V, da
Lei Federal nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, fica declarado de

DECRETO Nº 43.893 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

ALTERA O DECRETO ESTADUAL Nº 42.275,
DE 01 DE FEVEREIRO DE 2010, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta
do processo administrativo nº E-03/91795/2012,

CONSIDERANDO:

- o permissivo decorrente da alteração do artigo 2º da Lei Estadual nº
4.599/2005, redação dada pela Lei Estadual nº 5.490/2009, que ma-
jorou o prazo máximo para a contratação temporária no âmbito do Es-
tado do Rio de Janeiro;

- a singularidade e essencialidade dos serviços prestados pelo Depar-
tamento Geral de Ações Socioeducativas - DEGASE;

- a doutrina da proteção integral e a primazia do atendimento dos
adolescentes em conflito com a lei preconizada no artigo 227 da
Constituição Federal, na Lei n° 8.069, de 13 de julho de 1990, e nas
diretrizes do SINASE;

- o risco de ruptura de continuidade dos serviços prestados no âmbito
do Departamento de Ações Socioeducativas - DEGASE, da Secretaria
de Estado de Educação, por carência absoluta do respectivo quadro
de pessoal e;

- que resta configurada a situação de necessidade temporária de ex-
cepcional interesse publico, sendo justificada a presente extensão do
prazo e a conseqüente prorrogação do contrato, tão logo se conclua o
processo seletivo para cargos efetivos do Departamento Geral de
Ações Socioeducativas - DEGASE.

DECRETA:

Art. 1º - O caput do Art. 3º do Decreto Estadual nº 42.275, de 01 de
fevereiro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - As contratações de que trata o art. 1º do presente
Decreto serão feitas por tempo determinado, pelo prazo de
03 (três) anos, podendo ser prorrogado pelo prazo máximo
de 02 (dois) anos, neste caso desde que devidamente jus-
tificada e desde que o prazo total seja de 05 (cinco) anos,
consoante os termos da Lei nº 4.599, de 27 de setembro de
2005, alterada pela Lei nº 5.490, de 25 de junho de 2009.”

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

Id: 1393515

DECRETO Nº 43.894 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

DISPÕE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DA FUN-
ÇÃO DE DIRETOR ADJUNTO DAS UNIDADES
ESCOLARES TIPO “D” DA SECRETARIA DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC E DA OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº
E-03/77/2012,

CONSIDERANDO o Decreto n° 43.669, de 09 de julho de 2012, pu-
blicado no Diário Oficial de 10 de julho de 2012.
DECRETA:

Art. 1º - Fica atribuído o valor da gratificação da função de Diretor
Adjunto das unidades escolares classificadas como tipo “ D ” na for-
ma do Anexo deste Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos financeiros a contar de 21 de março de 2012, re-
vogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

ANEXO AO DECRETO Nº 43.894/2012

VALOR DA GRATIFICAÇÃO DA FUNÇÃO DE DIRETOR ADJUNTO
DAS UNIDADES ESCOLARES TIPO “ D ”

CLASSIFICAÇÃO DA ESCOLA
VALOR DA GRATIFICAÇÃO

Diretor Adjunto

D R$ 71,82

Id: 1393516

DECRETO Nº 43.895 DE 15 DE OUTUBRO DE 2012

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS
E ENTIDADES ESTADUAIS NO VALOR GLO-
BAL DE R$ 478.145.175,89, PARA REFORÇO
DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇA-
MENTO EM VIGOR, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 6.125, de 28 de dezembro de 2011, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exer-
cício financeiro de 2012;

- o Decreto nº 43.427, de 17 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira e estabelece normas para exe-
cução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2012;

- e o que consta dos Processos nºs E-01/169/2012 e E-01/170/2012,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global
de R$ 478.145.175,89 (quatrocentos e setenta e oito milhões, cento e
quarenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e nove
centavos), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do Ane-
xo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na
forma do § 2º, itens 3 e 4, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04
de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 43.427, de
17 de janeiro de 2012, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizados do art. 1º do Decreto nº 43.536, de
02 de abril de 2012, os Órgãos e as Entidades Estaduais, constantes
do Anexo I.

Art. 5º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

utilidade pública e interesse social, para fins de desapropriação, o
imóvel abaixo descrito:

“prédio situado na Avenida Brasil, nº 3.141 (domínio útil) e
respectivo terreno situado na Enseada de Manguinhos, con-
forme descrito e caracterizado na matrícula nº 70.269-A do 6º
Ofício do Registro de Imóveis do Rio de Janeiro.”

Art. 2º - Fica autorizada a alegação de urgência no processo judicial
de desapropriação, para fins de imissão provisória na posse do bem a
ser expropriado.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as demais disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2012

SÉRGIO CABRAL

Id: 1393514


