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Art. 2º - O valor bruto total da pensão paga pelo Fundo Único de
Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊNCIA
não será inferior a R$ 540,00 (quinhentos e quarenta reais).
Parágrafo Único - Para os fins deste artigo, entende-se como valor
bruto total a soma das quotas pagas a cada um dos beneficiários da
pensão.
Art. 3º - Os efeitos financeiros do presente Decreto produzir-se-ão a
partir de 1º de janeiro de 2011.
Art. 4º - Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
adotar as providências necessárias à implementação do disposto pelo
presente Decreto.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011
SÉRGIO CABRAL Id: 1069794

DECRETO Nº 42.785 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

ALTERA O DECRETO Nº 32.701/03, QUE
CONCEDE PRAZO ESPECIAL DE PAGAMEN-
TO DO ICMS ÀS EMPRESAS ESTABELECI-
DAS NESTE ESTADO, QUE PARTICIPAREM
DO EVENTO "FASHION BUSINESS".

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do Processo nº
E-04/202/2011,

DECRETA:

Art. 1º - O caput e o § 1º do artigo 1º do Decreto nº 32.701, de 29
de janeiro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica concedido prazo especial de pagamento do ICMS
para as empresas estabelecidas neste Estado, que participarem
do evento "FASHION BUSINESS", a ser realizado no Museu de
Arte Moderna - MAM, no que se refere às operações ali ajusta-
das, em 03 (três) edições anuais, observadas as condições pre-
vistas neste Decreto.

§ 1º - O prazo especial é de 120 (cento e vinte) dias, para os
estabelecimentos industriais participantes do evento, contado da
saída da mercadoria do estabelecimento com a emissão do res-
pectivo do documento fiscal relativo à operação de venda concre-
tizada pelo expositor no decorrer e no recinto de realização do
evento.
........................................................................................................”

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069795

DECRETO Nº 42.786 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A CONTRATAÇÃO TEMPO-
RÁRIA DE PESSOAL, POR PRAZO DETERMI-
NADO, NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA,
ALTERA O DECRETO Nº 40.950, DE 20 DE
SETEMBRO DE 2007, E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no
art. 37, inciso IX, da Constituição da República, no art. 77, inciso XI,
da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Es-
tadual nº 4.599, de 27 de setembro de 2005, o que consta no pro-
cesso nº E-21/976.235/2010,

CONSIDERANDO:

- o aumento do efetivo carcerário e por conseqüência a necessária
criação de novas unidades prisionais, visando absorver e harmonizar
essa crescente demanda;

- a necessidade de novas contratações nas áreas de Enfermagem,
Radiologia e Odontologia, devido a situação emergencial e excepcio-
nal que ainda se encontra a Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária;

- a ociosidade de 39 (trinta e nove) das 88 (oitenta e oito) vagas pre-
vistas no Decreto nº 40.950/2007 para a função de Médico após a
realização de 02 (dois) Processos Seletivos Simplificados; e

- o esgotamento total do cadastro de reserva para tal função após a
convocação de todos os aprovados no certame, impossibilitando as-
sim futuras convocações.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o item 1. - Nível Superior - da Tabela de Con-
tratações da Área da Saúde, do Anexo II do Decreto nº 40.950, de 20
de setembro de 2007, com a substituição de 39 (trinta e nove) do
total de 88 (oitenta e oito) vagas para o cargo de Médico para, res-
pectivamente, 17 (dezessete) vagas no cargo de Auxiliar de Enferma-
gem, 03 (três) vagas no cargo de Técnico de Radiologia, 18 (dezoito)
vagas no cargo de Enfermeiro e 11 (onze) vagas no cargo de Odon-
tólogo, mantendo-se inalteradas a remuneração e as demais condi-
ções previstas.

Parágrafo Único - Fica autorizada a Secretaria de Estado de Admi-
nistração Penitenciária a realizar as contratações de que trata o caput
deste artigo, observando-se a disciplina constante do Decreto nº
40.950, de 20 de setembro de 2007.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069796

DECRETO Nº 42.787 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO, ESTRUTU-
RA, ATUAÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS UNI-
DADES DE POLÍCIA PACIFICADORA (UPP)
NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 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
na CI SSPIO/SESEG/Nº 2967/0005/2010,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de regulamentar a implantação das Unidades de Po-
lícia Pacificadora (UPP) visando dotá-las de estruturas e procedimen-

tos padronizados para o desenvolvimento de suas atividades, confor-
me estabelece o Decreto nº 41.650, de 21 de janeiro de 2009; e

- as demandas atuais e futuras dos órgãos estatais no campo da se-
gurança pública, em razão do constante processo evolutivo não só da
sociedade fluminense e de seus aspectos sociais correlatos, mas do
próprio fenômeno criminal em si, gerando a necessidade de se es-
tabelecer uma rotina de avaliação periódica de suas atividades.

DECRETA:

Art. 1º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP), criadas para a
execução de ações especiais concernentes à pacificação e à preser-
vação da ordem pública, destinam-se a aplicar a filosofia de polícia de
proximidade nas áreas designadas para sua atuação.

§ 1º - São áreas potencialmente contempláveis por UPP, consoante
critérios estabelecidos pela Secretaria de Estado de Segurança, aque-
las compreendidas por comunidades pobres, com baixa instituciona-
lidade e alto grau de informalidade, em que a instalação oportunista
de grupos criminosos ostensivamente armados afronta o Estado De-
mocrático de Direito.

§ 2º - São objetivos das UPP:

a. consolidar o controle estatal sobre comunidades sob forte influência
da criminalidade ostensivamente armada;

b. devolver à população local a paz e a tranqüilidade públicas neces-
sárias ao exercício da cidadania plena que garanta o desenvolvimento
tanto social quanto econômico.

Art. 2º - O programa de pacificação, por meio da implantação de
UPP, deverá ser realizado nessas comunidades em quatro etapas:

I - INTERVENÇÃO TÁTICA - Primeira etapa, em que são deflagradas
ações táticas, preferencialmente pelo Batalhão de Operações Policiais
Especiais (BOPE), pelo Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque) e
por efetivos deslocados dos CPA, com o objetivo de recuperarem o
controle estatal sobre áreas ilegalmente subjugadas por grupos crimi-
nosos ostensivamente armados.

II - ESTABILIZAÇÃO - Momento em que são intercaladas ações de
intervenção tática e ações de cerco da área delimitada, antecedendo
o momento de implementação da futura UPP.

III - IMPLANTAÇÃO DA UPP - Ocorre quando policiais militares es-
pecialmente capacitados para o exercício da polícia de proximidade
chegam definitivamente à comunidade contemplada pelo programa de
pacificação, preparando-a para a chegada de outros serviços públicos
e privados que possibilitem sua reintegração à sociedade democrática.
Para tanto, a UPP contará com efetivo e condições de trabalho ne-
cessários ao adequado cumprimento de sua missão.

IV - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO - Nesse momento, tanto as
ações de polícia pacificadora, quanto as de outros atores prestadores
de serviços públicos e privados nas comunidades contempladas com
UPP passam a ser avaliados sistematicamente com foco nos objeti-
vos, sempre no intuito do aprimoramento do programa.

Art. 3º - O atual Comando de Policiamento Comunitário (CPCom) da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro passa a denominar-se Co-
ordenadoria de Policia Pacificadora - CPP, com as seguintes atribui-
ções:

I - coordenar, controlar e preparar doutrinária e operacionalmente as
UPP;

II - planejar a implantação de novas UPP;

III - estabelecer diretrizes norteadoras objetivando a padronização dos
procedimentos policiais militares nas UPP, com foco nos seus obje-
tivos táticos e estratégicos.
§ 1º - O Coordenador-Geral da CPP subordina-se diretamente ao Co-
mandante Geral da Polícia Militar e deverá realizar as articulações ne-
cessárias junto ao Comitê Estadual designado pelo Governador do
Estado, visando melhor atender as demandas por segurança pública
das comunidades contempladas, no intuito de propiciar a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos locais.

§ 2º - O Coordenador-Geral da CPP fará jus à percepção de Gra-
tificação de Encargos Especiais, em valor correspondente ao símbolo
DG, de natureza remuneratória e pro labore faciendo.

§ 3º - Os Subcoordenadores da CPP farão jus à percepção de Gra-
tificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais).

§ 4º - Os Assessores e Chefes de Subseção da CPP farão jus à per-
cepção de Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$
1.000,00 (um mil reais).

§ 5º - Os PPMM lotados no CPP, não contemplados nos termos dos
§§ 1º, 2º e 3º, farão jus à percepção de Gratificação de Encargos
Especiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Art. 4º - As Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) receberão, a cri-
tério do Comando Geral da PMERJ, o necessário aporte administra-
tivo das Unidades Operacionais responsáveis pelas áreas de policia-
mento em que forem implantadas.

§ 1º - Para o cumprimento das atribuições de cunho administrativo
suplementar, as Unidades Operacionais citadas no caput deste artigo
farão jus à complementação de verba destinada ao suporte adminis-
trativo das UPP situadas em sua área de policiamento.

§ 2º - A verba a que alude o § 1º será específica para cada UPP, de
acordo com a sua classificação definida pelos critérios estabelecidos
no artigo 5º.

§ 3º - No que tange às despesas de implantação das UPP, bem como
às de manutenção de suas instalações físicas que visam garantir-lhes
o funcionamento adequado, caberá à Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão (SEPLAG) e à Secretaria de Estado de Fazenda
(SEFAZ), realizar a alocação dos recursos necessário no corrente
exercício financeiro.

Art. 5º - As UPP serão classificadas de acordo com o efetivo de po-
liciais previsto para a sua área de atuação e terão estrutura compa-
tível para o exercício de suas atribuições.

§ 1º - A classificação das UPP se dará da seguinte forma:

I - As UPP serão classificadas como classe “A”, quando o seu efetivo
previsto for superior a 400 (quatrocentos) policiais militares.

a) O Comando das UPP classe “A” deverá ser, preferencialmente, de
Oficial no posto de Major.

b) Os Comandantes das UPP classe “A” farão jus à percepção de
Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 1.300,00 (um mil
e trezentos reais).

II - As UPP serão classificadas como de classe “B” quando o seu
efetivo previsto for no máximo de 400 (quatrocentos) policiais milita-
res.

a) O Comando das UPP classe “B” deverá ser exercido, preferencial-
mente, por Oficial no posto de Capitão.

b) Os Comandantes das UPP classe “B” farão jus à percepção de
Gratificação de Encargos Especiais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil
reais).

III - O Subcomando de UPP, tanto a de classe “A”, quanto a de clas-
se ”B”, deverá ser exercido, preferencialmente, por Oficial nos postos
de 1º ou 2º Tenente.

a) Os Subcomandantes de UPP farão jus à percepção de Gratificação
de Encargos Especiais, no valor de R$ 750,00 (setecentos cinqüenta
reais).

§ 2º - O efetivo mínimo previsto de uma UPP não poderá ser inferior
a 100 (cem) policiais militares, salvo em condições especiais julgadas
pelo Secretário de Estado de Segurança.

§ 3º - Visando a otimização dos serviços prestados à comunidade, as
UPP deverão possuir uma estrutura administrativa mínima, nunca su-
perior a 05% (cinco por cento) do seu efetivo total, para a confecção
de escalas de serviço, controle e coordenação operacional entre ou-
tros.

§ 4º - As sedes das UPP deverão ser compatíveis com a sua clas-
sificação e efetivo e estar, preferencialmente, localizadas em vias que
permitam o acesso das viaturas da corporação e de serviços, e, sem-
pre que possível, estar de acordo com o projeto arquitetônico elabo-
rado pela SESEG.

Art. 6º - Todos os policiais militares lotados e em efetivo exercício nas
UPP farão jus à percepção de gratificação de encargos especiais no
valor R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo ser celebrado convênio
pelo Estado para tal fim.

§ 1º - Os policiais militares a que se refere o caput deste artigo farão
jus, também, a auxílio transporte e serão desarranchados, nos termos
da legislação em vigor.

§ 2º - Os policiais militares classificados nas unidades de polícia pa-
cificadora deverão ter formação especial, com ênfase em Direitos Hu-
manos e na doutrina de Policia Comunitária, e os soldados deverão,
obrigatoriamente, ser policiais militares recém formados.

§ 3º - Os oficiais e praças que integrarão o efetivo das UPP terão
seus currículo e alterações funcionais analisados, segundo critérios
objetivos a serem definidos pelo Comando da Polícia Militar do Estado
do Rio de Janeiro.

Art. 7º - Para o aprimoramento e a continuidade do programa de pa-
cificação, deverá ser aplicado nas UPP o efetivo mínimo de 50 %
(cinqüenta por cento) dos policiais militares regularmente incorporados
pelos concursos de admissão, até que os objetivos preconizados nes-
te Decreto sejam alcançados.

Art. 8º - Os Grupamentos de Polícia em Áreas Especiais (GPAE) se-
rão transferidos para as Unidades Operacionais das AISP onde es-
tiverem localizados, até que suas respectivas áreas sejam contempla-
das com UPP, quando então serão definitivamente desativados, sendo
seus efetivos movimentados a critério do Comando da Corporação.

Art. 9º - A Estrutura ora regulamentada deverá ser objeto de revisão
a cada 24 (vinte e quatro) meses pelo Conselho Permanente de Ava-
liação das UPP, de forma a manter a eficiência e a eficácia de suas
ações, bem como os padrões mínimos de qualidade.

§ 1º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP elaborará re-
latório conclusivo com propostas, críticas e sugestões de adequações
a ser submetido ao Governador do Estado.

§ 2º - O Conselho Permanente de Avaliação das UPP terá a seguinte
constituição:

I - Secretário de Estado de Segurança, na qualidade de Presidente;

II - Secretario de Estado Chefe da Casa Civil;

III - Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da Se-
cretaria de Estado de Segurança - SESEG;

IV - Diretor-Presidente do Instituto de Segurança Pública - ISP;

V - Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro
- PMERJ;

VI - Coordenador-Geral da Coordenadoria de Polícia Pacificadora -
CPP.

§ 3º - O voto de qualidade para fins de desempate nas deliberações
do Conselho será proferido pelo Secretário de Estado de Segurança.

§ 4º - No impedimento do Presidente este será substituído em suas
atribuições pelo Secretário de Estado Chefe da Casa Civil, assesso-
rado pelo Subsecretário de Planejamento e Integração Operacional da
SESEG.

Art. 10 - Para subsidiar o processo decisório do Secretário de Estado
de Segurança, do Comandante Geral da Polícia Militar e do Coorde-
nador de Polícia Pacificadora, o Instituto de Segurança Pública (ISP)
realizará um monitoramento semestral das atividades desenvolvidas
pela UPP, em seus aspectos quantitativos e qualitativos.

Parágrafo Único - O ISP produzirá, ainda:

I - no prazo de até sessenta (60) dias, a contar da data de publicação
deste decreto, o Programa de Polícia Pacificadora (PPP), onde deverá

Presidencia
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constar, dentre outros tópicos, seus objetivos, conceitos, estratégias,
indicadores e metodologia de avaliação;

II - relatórios mensais contendo dados consolidados das incidências
criminais nas áreas de atuação das UPP, a ser publicados em seu
sítio eletrônico.

Art. 11 - Quando da implementação de novas UPP, ato do Secretário
de Estado de Segurança estabelecerá suas estrutura mínima, delimi-
tação e classificação.

Art. 12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069800

DECRETO Nº 42.788 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

INSTITUI AUXÍLIO TRANSPORTE AOS SERVI-
DORES QUE MENCIONA NO ÂMBITO DA SE-
CRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - SE-
EDUC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO a importância da valorização do profissional que di-
retamente milita na prestação do serviço educacional.

DECRETA:

Art. 1º - Fica instituído auxílio transporte aos servidores públicos efe-
tivos do quadro da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC que
estejam lotados e em exercício em unidades escolares daquela Pas-
ta.

§ 1º - O auxílio transporte ora concedido será pago durante o período
letivo, tendo como referência a jornada de trabalho do servidor e con-
siderando eventual situação de acumulação no âmbito da Secretaria
de Estado de Educação - SEEDUC.

§ 2º - O servidor fará jus ao auxílio transporte apenas uma vez, ainda
que possua mais de uma matrícula junto à Secretaria de Estado de
Educação - SEEDUC.

§ 3º - A verba indenizatória instituída por este Decreto não se incor-
porará, para quaisquer efeitos, aos vencimentos, ficando excluída da
base de cálculo do adicional de tempo de serviço, bem como de
quaisquer outros percentuais que incidam sobre a remuneração dos
servidores, não sofrendo incidência de contribuição previdenciária e de
imposto de renda, nem sendo utilizada como base de cálculo para
proventos de inatividade ou pensões.

Art. 2º - A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC editará nor-
mas complementares, visando à regulamentação e fiel observância ao
disposto no presente Decreto.

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

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069803

DECRETO Nº 42.789 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

TRANSFORMA, SEM AUMENTO DE DESPE-
SA, CARGO EM COMISSÃO QUE MENCIONA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que
consta do Processo nº E-04/242/2011,
DECRETA:

Art. 1º- Ficam transformados, sem aumento de despesa, na estrutura
básica da Secretaria de Estado de Fazenda, 01 (um) cargo em co-
missão de Assessor, símbolo DAS-8, anteriormente ocupado por Maria
Aparecida Nóbrega da Silva, matrícula nº 0932182-9, 01 (um) cargo
em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, anteriormente ocupado por
Fabrício do Rozário Valle Dantas Leite, matrícula nº 0859918-5, e 01
(um) cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, an-
teriormente ocupado por Sueli Rodrigues da Cruz, matrícula nº
0934648-7, em 08 (oito), cargos em comissão de Assistente II, sím-
bolo DAI-6.

Art. 2º- Em conseqüência do disposto no art. 1º deste Decreto fica
alterado o Anexo IV do Decreto nº 40.613, de 15/02/2007, na parte a
que se refere o quantitativo de cargos em comissão como segue:
- Secretaria de Estado Fazenda - fica excluído 01 (um) cargo em
comissão de Assessor, símbolo DAS-8;
- Representação Geral da Fazenda - fica excluído 01 (um) cargo em
comissão de Assessor, símbolo DAS-7;
- Departamento Geral de Administração e Finanças - fica excluído
01 (um) cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, e
incluÍdos 03 (tres) cargos em comissão de Assistente II, símbolo DAI-
6;
- Subsecretaria de Fazenda para Assuntos Jurídicos - ficam incluí-
dos 04 (quatro) cargos em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6.
- Subsecretaria Geral de Fazenda - fica incluído 01 (um) cargo em
comissão de Assistente II, símbolo DAI-6.

Art. 3°- Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, re-
vogadas as disposições em contrário, produzindo efeitos a contar de
20 de dezembro de 2010.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069801

DECRETO Nº 42.790 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE OS CARGOS EM COMISSÃO
QUE MENCIONA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Ficam incluídos, sem aumento de despesa, na es-
trutura básica da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, 15 (quin-
ze) cargos em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6.

Parágrafo Único - Para fins do disposto no caput será uti-
lizado parte do saldo remanescente da transformação estabelecida,
sem aumento de despesa, pelo Decreto nº 42.777, de 30/12/2010.

Art. 2º - Fica alterada a denominação da Subsecretaria da
Infância e Adolescência, da Secretaria de Estado de Assistência So-
cial e Direitos Humanos para Subsecretaria de Articulação Institucio-
nal, modificando-se, dessa forma, o subitem 21 do item II do Anexo I
do Decreto nº 40486, de 01/01/2007.

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

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SERGIO CABRAL

Id: 1069802

DECRETO Nº 42.791 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE A CESSÃO DE SERVIDORES
PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO - SEEDUC, ESTABELECE PRAZO
PARA A MANIFESTAÇÃO DOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES CESSIONÁRIAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- a existência de servidores da Secretaria de Estado de Educação -
SEEDUC que se encontram fora de sua lotação de origem, cedidos
ou à disposição de órgãos/entidades da Administração direta ou in-
direta dos Poderes dos Estados, inclusive do Estado do Rio de Ja-
neiro, Distrito Federal, Municípios e União;

- o empenho do Governo estadual em adequar o quadro de pessoal
da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC às reais necessi-
dades da Rede Pública Estadual de Ensino; e

- o disposto no art. 321 da Constituição do Estado do Rio de Janei-
ro.

DECRETA:

Art. 1º - A cessão de servidores públicos do Estado do Rio de Ja-
neiro integrantes da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC à
órgãos ou entidades do Estado do Rio de Janeiro, da União, de ou-
tros Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluindo empresas
públicas e sociedades de economia mista, para exercício ou não de
cargo em comissão ou função de confiança ou para atender a legis-
lação específica, será sempre efetuada com ônus para o cessionário.

§ 1º - Excepciona-se do disposto no caput deste artigo a cessão de
servidores públicos estaduais aos órgãos da Justiça Eleitoral, efetuada
de acordo com os preceitos do Código Eleitoral (Lei federal nº
4.737/1965), da Lei federal nº 6.999/1982, da Resolução TSE nº
23.255, de 29.04.2010, e de outras normas relacionadas à matéria.

§ 2º - Aplica-se o disposto no caput deste artigo aos servidores em
exercício fora do âmbito do Poder Executivo por força de convênio.

§ 3º - Fica vedada, em qualquer caso, a cessão de professores em
efetiva regência de turma ao longo do período letivo.

Art. 2º - A cessão realizada na forma do caput do art. 1º deste De-
creto acarretará para o cessionário o dever de reembolsar ao cedente
todas as despesas relacionadas ao servidor cedido, incluindo encar-
gos sociais, previdenciários e benefícios indiretos pagos ao servidor
na origem.

§ 1º - Caberá ao cedente a cobrança dos valores de que trata este
artigo, mediante documento em que seja identificado o servidor cedido
e de que constem discriminadas as verbas percebidas com os res-
pectivos valores.

§ 2º - O atraso, por 02 (dois) meses consecutivos, do ressarcimento
das despesas mencionadas pelo caput deste artigo implicará a sus-
pensão da cessão e acarretará a necessidade de imediata apresen-
tação regulamentar do servidor cedido à Secretaria de Estado de Edu-
cação - SEEDUC.

§ 3º - Em caráter excepcional, poder-se-á autorizar a cessão de ser-
vidor público da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC sem
vencimentos, os quais serão pagos diretamente pelo órgão ou enti-
dade cessionária, desde que para atender a áreas de interesse da
Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC, tais como o Ministério
da Educação, Secretarias estaduais e municipais de Educação, con-
selhos e comissões educacionais e outros órgãos ou entidades de no-
tória atuação na área da educação.

§ 4º - Nos casos mencionados no parágrafo 3º deste artigo, a Se-
cretaria de Estado de Educação - SEEDUC informará ao Fundo Único
de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREVIDÊN-
CIA quanto à necessidade de cobrança das contribuições previdenciá-
rias junto ao órgão ou entidade cessionária.

Art. 3º - Fica vedada a cessão de servidores públicos integrantes da
Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC que estejam subme-
tidos a processo administrativo disciplinar.

Art. 4º - O servidor público cedido na forma do art. 1º deste Decreto
cumprirá, obrigatoriamente, a carga horária estipulada pelo órgão ou
entidade cessionária.

Art. 5º - Os recursos financeiros recebidos pelo Estado a título de
ressarcimento por cessão de pessoal realizada nos termos do art. 1º
deste Decreto serão destinados à área educacional, à conta de do-
tação orçamentária da Secretaria de Estado de Educação - SEE-
DUC.

Parágrafo único -. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
- SEPLAG e a Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ adotarão
as providências necessárias ao cumprimento do caput deste artigo no
tocante às suas respectivas competências.

Art. 6º - Fica estabelecido o prazo de 30 (trinta) dias para que os
órgãos e entidades cessionárias de servidores públicos integrantes do
quadro da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC se manifes-
tem quanto ao interesse na manutenção das cessões, que deverão
obrigatoriamente observar as disposições deste Decreto.

§ 1º - A ausência de manifestação por parte dos órgãos e entidades
cessionárias no prazo estipulado no caput deste artigo implicará a re-
vogação automática das cessões.

§ 2º - A existência de manifestação de interesse não gera direito à
manutenção da cessão.

Art. 7º - Os servidores públicos integrantes do quadro da Secretaria
de Estado de Educação - SEEDUC que não tiverem suas cessões
mantidas deverão se apresentar ao órgão de pessoal da Secretaria de
Estado de Educação nos 02 (dois) dias úteis seguintes à expiração
do prazo de 30 (trinta) dias mencionado no regulamentar artigo an-
terior.

Parágrafo único - Serão considerados em falta funcional os servido-
res públicos que descumprirem a determinação prevista no caput des-
te artigo.

Art. 8º - A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC comunicará
aos órgãos e entidades cessionários o teor das disposições deste De-
creto.

Art. 9º - O Secretário de Estado de Educação poderá, com vistas à
implementação do Programa de Municipalização, afastar a aplicação
da regra contida no art. 1º do presente Decreto para a cessão aos
Municípios de servidores que estejam em efetiva regência de turma
em unidades escolares municipais de ensino fundamental de primeiro
segmento.

Art. 10 - A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC editará nor-
mas complementares, visando à regulamentação e fiel observância ao
disposto no presente Decreto.

Art. 11 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069806

DECRETO Nº 42.792 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

DISPÕE SOBRE O PONTO NAS REPARTI-
ÇÕES ESTADUAIS SITUADAS NA CAPITAL,
NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2011, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

DECRETA:

Art. 1º - Fica considerado facultativo o ponto nas repartições pú-
blicas estaduais, situadas na capital, nos dias 20 (quinta-feira) e 21
(sexta-feira) de janeiro de 2011.

Parágrafo Único - O expediente será normal, entretanto, sob a res-
ponsabilidade dos respectivos chefes, nas repartições cujas ativida-
des não possam ser suspensas, em virtude de exigências técnicas
ou por motivo de interesse público.

Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 06 de janeiro de 2011

SÉRGIO CABRAL

Id: 1069808

DECRETO Nº 42.793 DE 06 DE JANEIRO DE 2011

ESTABELECE PROGRAMAS PARA O APRI-
MORAMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS DA SECRETARIA DE ES-
TADO DE EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO -
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO -

SEEDUC E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- o art. 206, V e VII, da Constituição Federal, o art. 307, V e VII, da
Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e o art. 3º, VII e IX, da Lei

Federal nº 9.394/1996, que dispõem sobre a valorização do profissio-
nal da educação escolar e a garantia de padrão de qualidade na edu-
cação;

- o art. 62, §1º, da Lei Federal nº 9.394/1996, com a redação que lhe
deu a Lei Federal nº 12.056/2009, que dispõe sobre a formação ini-
cial, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de ma-
gistério;

- a necessidade de adoção de medidas que propiciem o alcance, pe-
las escolas públicas estaduais do Rio de Janeiro, das metas propos-
tas pelo MEC - Ministério da Educação;

- a necessidade de que sejam definidas diretrizes levando-se em con-
ta a realidade das escolas e suas demandas, para que a educação
pública estadual atinja novos patamares;

- o indispensável gerenciamento de tais diretrizes, com vistas à sua
efetiva implementação, à medição dos resultados e à tomada de
ações corretivas; e

- o dever do Estado de oferecer aos estudantes educação pública de
qualidade.

DECRETA:

CAPÍTULO I
DA AFERIÇÃO DA QUALIDADE ESCOLAR

Art. 1º - Com vistas ao monitoramento da qualidade da rede pública
de ensino da Secretaria Estadual de Educação - SEEDUC, fica criado
o Índice de Desenvolvimento Escolar do Estado do Rio de Janeiro -
IDERJ.

§ 1º - O IDERJ é um índice de qualidade escolar que visa a fornecer
um diagnóstico da escola, em uma escala de 0 (zero) a 10 (dez), ba-
seando-se em dois critérios: Indicador de Fluxo Escolar (IF) e Indi-
cador de Desempenho (ID).

§ 2º - O Indicador de Fluxo Escolar (IF) é uma medida sintética da
promoção dos alunos em cada nível de ensino e varia entre 0 (zero)
e 1 (um), que considera a taxa de aprovação nas séries iniciais (1º
ao 5º ano) e finais do Ensino Fundamental - EF (6º ao 9º ano) e do
Ensino Médio - EM (1º ao 3º ano) para cada escola.

§ 3º - O Indicador de Desempenho (ID) é medido a partir do agru-
pamento das notas obtidas pelos alunos em exames de avaliação ex-
terna da educação promovidos pelo Estado do Rio de Janeiro, em
quatro níveis de proficiência: Baixo (B), Intermediário (Int), Adequado
(Ad) e Avançado (Av).

§ 4º - Compete à Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC a
regulamentação, o monitoramento e a divulgação do IDERJ.

CAPÍTULO II
DA BONIFICAÇÃO

Art. 2º - Fica instituída, nos termos deste Decreto, Bonificação por
Resultados a ser paga aos servidores públicos efetivos da Secretaria
de Estado de Educação - SEEDUC em exercício nas Regionais Pe-
dagógicas, Regionais Administrativas e Unidades de Ensino de Edu-
cação Básica de Ensino Fundamental e Médio, Ensino Médio Integra-
do à Educação Técnica de Nível Médio e Educação de Jovens e
Adultos, decorrente do cumprimento de metas previamente estabele-
cidas, visando à melhoria e ao aprimoramento da qualidade do ensino
público.

§ 1º - Para os fins do disposto neste artigo, as Regionais Pedagó-
gicas, Regionais Administrativas e Unidades de Ensino serão avalia-
das anualmente, de acordo com metas traçadas a partir de indicado-
res objetivos.

§ 2º - A Bonificação não integra nem se incorpora aos vencimentos,
salários, proventos ou pensões para nenhum efeito e não será con-
siderada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária ou benefício,
não incidindo sobre a mesma os descontos previdenciários.
§ 3º - A Bonificação será paga em parcela única, no ano subseqüente
ao da avaliação.

Art. 3º - O valor da Bonificação variará de acordo com a função do
servidor e o percentual de atingimento das metas estabelecidas, sen-
do calculado sobre o vencimento-base do servidor, conforme Anexo
Único deste Decreto.

Parágrafo Único -. O pagamento da Bonificação será proporcional à
carga horária do servidor alocado na unidade que atingir a meta.

Art. 4º - O Programa de Bonificação é composto das seguintes eta-
pas:

I - definição dos indicadores;

II - fixação das metas;

III- certificação do cumprimento das metas;

IV - pagamento do bônus.

Parágrafo Único - As metas serão estabelecidas por ato interno da
Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC, que deverá publicá-las
até o início do ano letivo.

Art. 5º - As metas para o ensino regular serão fixadas utilizando co-
mo indicador o IDERJ, e as metas para a educação de jovens e adul-
tos - EJA serão fixadas utilizando como indicador o ID.

§ 1º - Poderá a Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC es-
tabelecer indicadores adicionais para composição das metas, a exem-
plo da avaliação de infraestrutura da unidade escolar.

§ 2º - A Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC regulamentará
a composição dos indicadores, definindo seus respectivos pesos e cri-
térios, e a partir deles, as metas aplicáveis e sua forma de controle.

Art. 6º - Farão jus à Bonificação instituída pelo art. 2º deste Decreto
o Diretor Geral, Diretor Adjunto, Coordenador Pedagógico, Professor
Regente e demais servidores efetivos do quadro da Secretaria de Es-
tado de Educação - SEEDUC, lotados em unidade escolar a qual:

I - cumprir 100% (cem por cento) do currículo mínimo, conforme re-
gulamentação da Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC;

II - participar de todas as avaliações internas e externas;

III - efetuar o lançamento das notas do alunado na forma e prazo es-
tabelecidos pela Secretaria de Estado de Educação - SEEDUC;

IV - alcançar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de resul-
tado de cada meta de IDERJ do ensino regular da unidade escolar;

V - alcançar, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de resultado de ca-
da meta de ID da educação de jovens e adultos da unidade escolar.

Parágrafo Único - Além dos requisitos estabelecidos no caput, so-
mente perceberão a Bonificação os servidores que tiverem, pelo me-
nos, 70% (setenta por cento) de freqüência presencial no período de
avaliação, que corresponde ao ano letivo.

Art. 7º - Farão jus à Bonificação instituída pelo art. 2º deste Decreto
o Diretor e os demais servidores efetivos da Secretaria de Estado de
Educação - SEEDUC lotados em Regional Pedagógica e Administra-
tiva:

I - em cuja área de abrangência 90% (noventa por cento) das escolas
alcançarem, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de cada
meta de IDERJ do ensino regular da Regional;

II - em cuja área de abrangência 90% (noventa por cento) das es-
colas alcançarem, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de cada meta
de ID da educação de jovens e adultos da Regional;

III - que tiver 100% (cem por cento) das Unidades Escolares de sua
área de abrangência com o cumprimento do currículo mínimo, con-
forme regulamentação pela Secretaria de Estado de Educação - SE-
EDUC.

Parágrafo Único - Além dos requisitos estabelecidos no caput, so-
mente perceberão a Bonificação os servidores que tiverem, pelo me-


