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§ 2° Promulgada a Constituição do Estado, cessará a aplicação das
normas da Lei Complementar a que se refere este artigo com ela incompatíveis, exercendo, porém, o Governador nomeado e seus substitutos e sucessores
o Poder Executivo até o término do prazo estabelecido na aludida Lei
Complementar.
§ y A partir da vigência da Constituição Estadual e até o término do
prazo fixado na Lei Complementar, o Governador poderá, em casos de
urgência ou de interesse público relevante, expedir decretos-leis, aos quais
-se aplica o disposto nos §§ l" e 2" do art. 55 da Constituição, tobre:
a) finanças públicas, inclusive normas tributárias;
b) assuntos de pessoal;
c) assuntos de organização administrativa.
§ 4 Ç A Assembleia Constituinte, após a promulgação da Constituição,
passará a exercer as tunções de Assembleia Legislativa até o término do
mandato dos respectivos deputados, inclusive para ri apreciação dos vetos
opostos pelo Governador a projetos de lei, bem como dos decretos-leis
baixados, na conformidade do § 3", após a vigência do texto constitucional
promulgado.
§ 5* A partir da data do encaminhamento, ao Congresso Nacional,
da mensagem relativa ã Lei Complementar a que se refere este artigo e
até a criação do novo Estado, é vedado, aos Estados que lhe deram origem,
admitir pessoal ou alterar as disposições legais que o regem, ficando a
obtenção de qualquer empréstimo interno também sujeita ao requisito estabelecido, no item l V do art. 42 da Constituição, para empréstimos externos.
Art. 4" Durante o prazo estabelecido na Lei Complementar, nos termos
do art. 3", item II, o Presidente da República nomeará o Governador do
novo Estado, depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre
cidadãos maiores de trinta e cinco anos, de reputação ilibada.
J l* O Governador nomeado na forma do caput deste artigo será
demissívcl ad nutum; e, em casos de impedimento, o Presidente da República
designar-lhe-á substituto.
§ 2" O Governador tomará posse perante o Ministro de Estado da
Justiça.
Art. 5" Até o inicio da vigência da Constituição do Estado, o Presidente
da República, mediante decreto-lei, fixará a remuneração do Governador
e disporá sobre o respectivo pagamento.
Seção II
Da criação de Territórios '
Art. 6" Poderão ser criados Territórios Federais:
I —• pelo desmembramento de parte do Estado já existente, no interesse
da segurança nacional, ou quando a União haja de nela executar plano
de desenvolvimento económico ou social, com recursos superiores, pelo menos,
a um terço do orçamento de capital do Estado atingido pela medida;
II — pelo desmembramento de outro Território Federal.
Art. 7" Na hipótese prevista no inciso I do art. 69 desta lei, a Lei
Complementar que decretar a criação de Território Federal deverá autorizar
a execução do plano de desenvolvimento ali referido, indicando as fontes
•de suprimento dos recursos.

CAPÍTULO H

DA FUSÃO DOS ESTADOS DO RIO DE JANEIRO E DA GUANABARA
Seção I
Da organização dos Poderes Públicos
Art. 8" Os Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara passarão a
constituir um único Estado, sob a denominação de Estado do Rio de Janeiro.
a partir de 15 de março de 1975.
Parágrafo único. A cidade do Rio de Janeiro será a capital do Estado.
Art. 9' A Assembleia Constituinte do novo Estado será eleita a 15
de novembro de 1974 e se instalará a 15 de março do ano seguinte, sob a
presidência do Presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Guanabara
até a eleição de sua Mesa.
§ l* Para todos os efeitos de direito, os atuais Estados do Rio de
Janeiro e da Guanabara constituirão circunscrições eleitorais distintas e
terão número de representantes igual ao de deputados de suas atuais Assembleias Legislativas, corrigido na conformidade do que dispuserem as leis
em vigor.
§ 2* São aplicáveis a essa eleição as normas de direito eleitoral que
disciplinam a de deputados às Assembleias Legislativas dos Estados.
Art. 10. Para os primeiros quatro anos de existência do novo Estado,
o Presidente da República nomear-lhe-á o Governador, atendidas as condições
do art. 4' desta Lei Complementar.
Parágrafo único. . O Governador, nomeado a 3 de outubro de 1974 na
forma deste artigo, tomará posse a 15 de março de 1975.
Art. 11. O Poder Judiciário será exercido pelo Tribunal de Justiça
constituído pelos Desembargadores efetivos dos Estados do Rio de Janeiro
e da Guanabara e por seus Tribunais e Juizes.
Parágrafo único. O Governador do Estado estabelecerá em dccreto-lei
o número de membros do Tribunal de Justiça e os critérios de aproveitamento
dos atuais Desembargadores, assegurada aos demais a disponibilidade a
que alude o art. 144, § 2" da Constituição Federal.
Seção II
Dp Património, dos Bens, Rendas e Serviços
Art. 12. O Estado do Rio de Janeiro, criado por esta Lei, sucede no
domínio, jurisdição e competência dos atuais Estados do Rio de Janeiro e
da Guanabara.
§ 1° O património, nele compreendidos os bens e a renda, bem como
os direitos, obrigações de ordem interna e internacional, encargos e prerrogativas dos atuais Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, são transferidos
ao novo Estado.
§ 2' Os serviços públicos estaduais, assim definidos por ato do novo
Estado, lhe serão transferidos com os recursos orçamentados e extra orçamentados a eles destinados e com os respectivos bens móveis e imóveis.
§ 3' Fica o Poder Executivo autorizado a transferir para o novo Estado,
ou para os Municípios, as propriedades pertencentes aos ministérios civis
e militares que se tenham tornado desnecessárias aos serviços desses órgãos
da União.
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Ari. 13. Pertencem aos municípios das Cidades do Rio de Janeiro e de
Niterói os bens de qualquer natureza que, por decrcto-lei do Governador
do Estado, forem reconhecidos de domínio municipal.
§ l* O Governador do Estado criará, mediante decreto-lei, a estrutura
administrativa do município da Cidade do Rio de Janeiro.
§ 2' Enquanto não for editado o decreto-lei a que se refere o caput
deste artigo, o município da Cidade do Rio de Janeiro administrará os bens,
rendas e serviços do atual Estado da Guanabara.
Art. 14. O Prefeito do Rio de Janeiro será nomeado, em comissão,
pelo Governador.
Parágrafo único. Enquanto não for promulgada a Constituição do Estado
e eleita a Câmara de Vereadores do Município do Rio de Janeiro, as atribuições
do Prefeito serão definidas em decreto-lei baixado pelo Governador do
Estado.
Seção III
Do Pessoal
Art. 15. O pessoal em atividade, do atual Estado do Rio de Janeiro,
que houver adquirido estabilidade no serviço público, de acordo com a lei
aplicável ao tempo da aquisição, e anterior a esta Lei Complementar, será
transferido para o novo Estado, na data em que este se constituir.
Art. 16. O pessoal em atividade, do atual Estado da Guanabara, que
houver adquirido estabilidade no serviço público, de acordo com a lei aplicável
ao tempo da aquisição, e anterior a esta Lei Complementar, será:
I — transferido para o novo Estado, por ato do Governador, se também
o for o serviço a que estiver vinculado na data da publicação desta Lei
Complementar;
II — mantido no Município do Rio de Janeiro, nos demais casos.
Art. 17. O pessoal inativo do atual Estado do Rio de Janeiro é transferido para o novo Estado; e, igualmente, o da Guanabara, se o serviço a
que estava vinculado na data da passagem para a inatividade, for transferido
para o novo Estado, aplicando-se, no que couber, a Lei Federal n v 3.752,
de H de abril de 1960.
Art. 18. No prazo a que se refere o art. 10, será implantado novo
Plano de Classificação de Cargos para o pessoal ativo do novo Estado
do Rio de Janeiro.
§ l 9 A implantação do Plano será feita por órgãos, atendida uma escala
de prioridades, na qual se levarão em conta a existência de recursos para
fazer face às respectivas despesas e conveniências de reduzir o número
de cargos.
§ 2" A transferência ou transformação dos cargos existentes, para o
novo Plano de Classificação de Cargos, processar-se-á gradativa e seletivamente, considerando-se as necessidades e conveniências da Administração,
apenas quando estiverem ocupados à data desta Lei Complementar, e
segundo critérios seletivos a serem estabelecidos, inclusive através de treinamento intensivo e obrigatório.
§ 3' A ascensão e progressão funcionais obedecerão a critérios seletivos
e a um sistema de treinamento e qualificação destinado a assegurar a permanente atualização e elevação de nível de eficiência do funcionalismo.

Seção IV
Da Região Metropolitana do Rio de Janeiro
Art. 19. Fica estabelecida, na forma do art. 164 da Constituição, a
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro constitui-se
dos seguintes Municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias, Itaboraí,
Itaguaí, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis, São
Gonçalo, São João de Meriti e Mangaratiba.
Art. 20. Aplica-se à Região Metropolitana do Rio de Janeiro o disposto
nos arts. 2", 3', 4', 5* e 6* da Lei Complementar n" 14, de 8 de junho
de 1973.
Art. 21. É criado o fundo contábil para o desenvolvimento da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, destinado a financiar os programas e
projetos prioritários para a Região.
Parágrafo único. O Fundo será constituído de:
I — recursos de natureza orçamentaria e extra-orçamentária, que lhe
forem destinados pelo Governo Federal, mediante apresentação de planejamento adequado;
II —• produto de operações de crédito internas e externas, observada
a legislação federal pertinente;
III — parcela dos recursos a que se refere o art. 24, para destinação
aos serviços comuns da Região Metropolitana;
IV — recursos de outras fontes internas e externas.
Seção V
Disposições

Transitórias

Art. 22. O Governador poderá, através de decreto-lei, modificar, unificar
e reordenar os orçamentos de receita e de despesa votados pelos atuais
Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara para o exercício de 1975.
Parágrafo único. O disposto no c^put deste artigo aplica-se aos orçamentos dos órgãos da administração indireta, inclusive aos de regime jurídico
privado.
Art. 23. Incorporar-se-ão ao orçamento do novo Estado as transferências de recursos feitas, a qualquer título, pela União, no exercício de 1975.
Parágrafo único. Quando as transferências referidas no caput deste
artigo não tiverem destinação específica, poderá o Governador do novo
Estado imputá-las à suplementação da despesa já orçada ou dispor, em
decreto-lei, sobre a aplicação dos recursos respectivos.
Art. 24. Sem prejuízo dos recursos de natureza tributária a que terá
direito o município do Rio de Janeiro, neles se incluindo a participação
na receita do ICM, o novo Estado aplicará, obrigatoriamente, no referido
município, inclusive para atender ao pagamento de obrigações e encargos
relativos àquela área, os seguintes percentuais do ICM ali efetivamente
arrecadados e pertencentes ao Estado:
1975
100%
1976
90%
1977
S0%
1978
70%

Art. 25. Caso a parcela correspondente aos municípios pertencentes ao
atual Estado do Rio de Janeiro, no fundo municipal de participação no
ICM do novo Estado, venha sofrer redução relativamente ao seu valor no
ano de 1974, a União complementará aquele valor em montante que lhe
assegure um crescimento anual, a preços constantes, de pelo menos 5% (cinco
por cento), pelo período de cinco anos.
Art. 26. Até que o novo Estado disponha a respeito, serão mantidas a
divisão e a organização municipais do atual Estado do Rio de Janeiro.
Art. 27. São respeitados os mandatos municipais em curso, assim legislativos como executivos.
Art. 28. São mantidas as eleições de Deputados Federais c de Senadores
que se realizarão a 15 de novembro de 1974.
§ l' Os representantes referidos no caput deste artigo serão eleitos,
separadamente nos atuais Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, segundo
as normas aplicáveis ao tempo, inclusive no que concerne ao número de
Deputados e às datas inicial e final de seus mandatos.
§ 2" O número de representantes do novo Estado à Câmara dos Deputados será fixado segundo as normas do art. 39, § 2' da Constituição Federal,
somente a partir da nona legislatura do Congresso Nacional.
§ 3" Os atuais Senadores pelos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, cujos mandatos terminam a 31 de janeiro de 1979, e os eleitos a
15 de novembro de 1974, integrarão a representação do novo Estado na oitava
Legislatura do Congresso Nacional, aplicando-se-lhe o disposto no art. 41,
§ l", da Constituição Federal, somente a partir da décima Legislatura.
§ 4' Para que seja observado o disposto no parágrafo anterior, a representação ao Senado Federal completar-se-á, na nona Legislatura, com a
eleição de dois Senadores.
Art. 29. As Comissões Executivas Nacionais dos Partidos Políticos são
autorizadas a promover a unificação dos seus Diretórios Regionais nos atuais
Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, nomeando Comissões Executivas
Provisórias para esse fim e para os previstos no art. 59 da Lei n" 5.697,
de 27 de agosto de 1971.
Art. 30. Após o dia 15 de novembro de 1974, o Ministro de Estado da
Justiça poderá requisitar, sem prejuízo de direitos e vantagens, servidores
dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, que ficarão à disposição
da Secretaria Geral de Planejamento.
Art. 31. É interrompido o decurso do prazo de validade dos concursos
já homologados por período igual ao da proibição constante do art. 3', § 5".
Art. 32. A partir de 15 de março de 1975 até 31 de janeiro de 1977,
o Prefeito do Município de Niterói será nomeado pelo Governador.
Art. 33. As providências necessárias à instalação da Assembleia Legislativa, com poderes constituintes, serão tomadas pelo Ministro de Estado
da Justiça.
Art. 34. No período de l de fevereiro até 15 de março de 1975, as
Assembleias Legislativas dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara
serão dirigidas, administrativamente, pelos atuais membros das respectivas
mesas diretoras que forem reeleitos.
Art. 35. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Ministério da
Justiça o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros),
para atender a despesas preliminares, inclusive de pessoal e material, decorrentes de determinações desta Lei Complementar, até a posse do Governador.

l
Parágrafo único. A abertura do crédito autorizado neste artigo será
compensada mediante anulação de dotações constantes do Orçamento para
o corrente exercício, de que trata a Lei n' 5.964, de 10 de dezembro de 1973.
Art. 36. Poderá concorrer ao pleito de 15 de novembro de 1974, nos
Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, o eleitor que se filiai a partido
político, no prazo de 15 (quinze) dias contados da data da publicação desta
lei, ficando dispensado do prazo a que se refere o art. l" da Lei n" 5.782,
de 6 de junho de 1972.
Art. 37. O Presidente da República designará uma comissão de quatro
membros, entendidos na matéria dos símbolos nacionais, e representantes,
respectivamente, dos Ministros da Educação e Cultura, da Marinha, do
Exército e da Aeronáutica.
§ l 9 Essa comissão, presidida pelo representante do Ministro d? Educação
e Cultura, proporá as alterações que, na forma da lei, devam í-er feitas nos
símbolos nacionais, em consequência da fusão dos Estados do Rio de
Janeiro e da Guanabara.
§ 2" O Presidente da República estabelecerá em decreto as alterações
referidas no parágrafo anterior.
Art. 38. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publi•cação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, l de julho de 1974; 153' da Independência e 86" da República.
ERNESTO GEISEL
Armando Falcão
Geraldo Azevedo Henning
Sylvio Frota
Mário Henrique Simonsen
Ney Braga
f . Araripe Macedo
João Paulo dos Reis Veíloso
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CAPÍTULO III

DO PODER LEGISLATIVO
9
Art. 5 Até a promulgação da Constituição, o Poder Legislativo do
Estado do Rio de Janeiro
será exercido pelo Governador do Estado, na forma
do disposto no art. 39, § l'', da Lei Complementar n9 20, de l" de julho de 1974.
CAPÍTULO IV

DECRETO-LEI N' l — De 15 de março de 1975
Estabelece a organização básica do Estado do Rio de Janeiro
e dá outras providências.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro: no uso das atribuições que
lhe confere o § l 9 do art. 3° da Lei Complementar n9 20, de l* de julho de
1974, decreta:

TITULO I
DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO E SEUS PODERES
CAPÍTULO l

DO ORDENAMENTO JURÍDICO
Art. l' O Estado do Rio de Janeiro exercerá em seu território, correspondente aos dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, todos
os poderes que não lhe sejam vedados, implícita ou explicitamente, pela
Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 2' O Estado do Rio de Janeiro reger-se-á:
I — pela Lei Complementar n' 20, de l" de julho de 1974;
II — pela legislação expedida pelo Governador do 9Estado, no uso dos
poderes que lhe confere a Lei Complementar n' 20, de l de julho de 1974,
c dos poderes inerentes ao cargo;
III — • pelas normas de qualquer natureza hierárquica, leis, decretos e regulamentos dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, no âmbito
dos territórios
que lhes correspondiam, desde que compatíveis com a Lei Complementar n9 20, de l* de julho de 1974, e com a legislação estadual posterior.
Parágrafo único. Em caso de conflito de normas dos Estados antigos
prevalecerá, salvo expressa disposição em contrário, a legislação do Estado
da Guanabara.
Art. 3" A legislação estadual entrará em vigor na data de sua publicação,
salvo disposição em contrário.
CAPÍTULO U

DOS SÍMBOLOS ESTADUAIS
Art. 4' O Estado do Rio de Janeiro instituirá, por lei, hino, bandeira,
brasão e demais símbolos próprios.
Parágrafo único. Enquanto não instituídos os símbolos acima referidos,
o Estado adotará os do antigo Estado do Rio de Janeiro.
Publicado no D. O. de 15-3-75.

DO PODER EXECUTIVO
Seção I
Disposições Gerais
Art. 69 O Poder Executivo é exercido pelo Governador, auxiliado pelos
Secretários de Estado.
Parágrafo único. O Governador poderá outorgar e delegar atribuições aos
Secretários de Estado e a outras autoridades, que observarão os limites traçados
nas outorgas e delegações, as quais revestirão a forma de decreto, vedada a
subdelegação, salvo quando expressamente autorizada no ato da delegação.
Seção II
Das Atribuições do Governador do Estado
Art. 7" Competem ao Governador do Estado os poderes previstos, implícita ou explicitamente, na Lei Complementar nç 20, de l' de julho de 1974,
e no ordenamento jurídico vigente em 14 de março de 1975.
Parágrafo único. O Governador poderá, ainda, exercer quaisquer atribuições que não lhe sejam vedadas pela Constituição da República Federativa do
Brasil, pelas leis federais ou pelo ordenamento jurídico vigente no Estado.
Seção III
Das Atribuições dos Secretários de Estado
Art. 8" São atribuições de cada Secretário de Estado, na área de sua
competência, exercer a orientação, a coordenação e supervisão dos órgãos e
entidades da administração estadual, bem como desempenhar as funções que
lhe forem especificamente cometidas pelo Governador do Estado, podendo, se
necessário, delegar competência a seus subordinados.
Seção IV
Do Ministério Público
Art. 99 A integração dos membros e órgãos do Ministério Público dos
antigos Estados para a constituição do Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro e a criação da Procuradoria Geral da Justiça, serão objeto de legislação específica.
Seção V
Da Procuradoria Geral do Estado
Art. 10. A integração dos membros e órgãos das Procuradorias Gerais
dos antigos Estados e a constituição da Procuradoria Geral do Estado do Rio
de Janeiro, serão objeto de legislação específica.
CAPÍTULO v
DO PODER JUDICIÁRIO
Art. 11. Decreto-lei específico disporá sobre a integração no Poder
Judiciário do Estado do Rio de Janeiro dos órgãos, membros, serviços e servidores
do Poder Judiciário dos Estados extintos.

— 12 —

— 13

TITULO II
DA

ORGANIZAÇÃO
CAPÍTULO

FINANCEIRA
I

DO SISTEMA TRIBUTÁRIO ESTADUAL
Art. 12. O sistema tributário estadual é regido pelo disposto no Capítulo
V do Título I da Constituição da República Federativa do Brasil, no Código
Tributário Nacional, bem como, nos limites das respectivas competências, na
legislação tributária federal e estadual.
Parágrafo único. Será instituído, cm decreto-lei específico, o Código
Tributário do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 13. A legislação tributária do Estado do Rio de Janeiro aplicar-se-á
imediatamente aos latos geradores futuros e pendentes, na forma do art. 105,
e aos pretéritos, na forma do art. 106, ambos do Código Tributário Nacional.
Art. 14. Para efeito do disposto no art. 119 do Código Tributário
Nacional, o Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 12, § l", da
Lei Complementar n' 20, de l 9 de julho de 1974, sub-roga-se nos direitos dos
antigos Estados, aí incluídos os relativos a tributos de competência municipal
atribuídos, até 14 de março de 1975, ao Estado da Guanabara, desde que
originados de fatos geradores ocorridos até essa data.
Art. 15. Se ainda não quitados, ficam transferidos para o Município do
Rio de Janeiro os créditos, constituídos ou não, correspondentes:
I — - a o Imposto sobre Serviços, em relação aos fatos geradores ocorridos
a partir de l* de março de 1975;
II — ao Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir de l' de janeiro de 1975.
Parágrafo único. Para os fins deste artigo, o Município procederá ao
lançamento e cobrança, em Juízo ou fora dele, dos tributos referidos.
CAPÍTULO n
DO ORÇAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA
E ORÇAMENTARIA
Art. 16. O Orçamento observará, no que couber, o disposto nos arts. 60
a 62 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 17. Ficam unificados, a partir da presente data, os Orçamentos da
Receita e da Despesa votados pelos antigos Estados do Rio de Janeiro e da
Guanabara para o exercício de 1975, que passam a constituir o Orçamento
Geral do Estado do Rio de Janeiro, conforme dispuser a lei.
Art. 18. A Receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos,
rendas, transferências e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da
legislação tributária, financeira e administrativa em vigor, nela compreendida
a dos Estados antigos e atendidas as alterações resultantes da legislação
posterior à sua fusão.
Art. 19. A Receita do Estado é revigorada e arrecadada segundo as
disposições constantes da Legislação
da Receita, inclusive a dos Estados antigos,
bem como da Lei federal n9 5.172, de 5 de outubro de 1966, e da legislação
complementar, supletiva e regulamentar.
Art. 20. A Despesa será realizada com observância da discriminação que
estabelecer a lei orçamentaria.

Art. 21. Decreto-lei especifico disporá sobre a constituição do Tribunal
de Contas do Estado do Rio de Janeiro, sua competência e organização.
Parágrafo único. A lei disciplinará igualmente a situação dos membros,
órgãos, serviços e servidores dos Tribunais de Contas dos antigos Estados da
Guanabara e do Rio de Janeiro.
Art. 22. No exercício do controle da administração financeira e orçamentaria relativa aos atos de órgãos e entidades da Administração Direta ou
Indireta dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, cuja execução
já tenha tido início até a presente data, aplicar-se-á a legislação financeira
vigente, respectivamente, em cada um desses Estados, até 14 de março de 1975.
Art. 23. As disposições deste Capítulo são extnsivas, no que for cabível,
aos orçamentos plurianuais de investimentos, e aos orçamentos das entidades
da Administração Indireta que sejam fusionadas, incorporadas ou transformadas.
TITULO III
DO PATRIMÓNIO, BENS. RENDAS E SERVIÇOS
Art. 24. O Estado do Rio de Janeiro sucede no domínio, jurisdição e
competência aos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, assumindo
a titularidade do património que detinham em 14 de março de 1975, nele
compreendidos os bens e as rendas, bem como os direitos, obrigações de ordem
interna e internacional,
encargos e prerrogativas, na forma do disposto na Lei
Complementar n9 20, de l* de julho de 1974, e neste Decreto-lei.
§ l 9 Vincular-se-ão aos serviços públicos estaduais, assim definidos por
ato do Governador do Estado, os recursos orçamentários e extra-orçamentários
e os bens móveis e imóveis a eles destinados e afetados.
§ 29 O Município do Rio de Janeiro ressarcirá o Estado de todas as
quantias por este despendidas em razão das obrigações relacionadas a bens e
serviços que lhe venham a ser transferidos.
Art. 25. Legislação especial disporá sobre a transferência de bens aos
municípios, na forma prevista pe!a Lei Complementar n" 20, de l 9 de julho
de 1974.
TITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 26. A Administração Pública Estadual terá como objetivos fundamentais o desenvolvimento económico e social do Estado e sua integração com
as demais pessoas jurídicas de direito público interno.
Art. 2 / . A ação do Poder Executivo será baseada no planejamento e na
implantação de planos, programas e projetos necessários ao cumprimento das
metas e objetivos estabelecidos.
Art. 28. A Administração Estadual compreenderá:
I — Administração Direta;
II — Administração Indireta.
§ l 9 As entidades da Administração Indireta consideram-se vinculadas à
Secretaria em cuja área de competência estiver enquadrada sua atividade
principal.
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§ 2 Não constituem entidades da Administração Indireta as fundações
instituídas pelo Poder Púb-ico Estadual, ficando, entretanto, sujeitas à supervisão das Secretarias segundo o critério previsto no parágrafo anterior.

II — pela vinculação automática das entidades da Administração Indireta
às Secretarias, segundo o critério do inciso anterior;
III — quanto às fundações instituídas pelo Poder Público Estadual, mediante a supervisão das Secretarias, de conformidade com o critério estabelecido
no inciso I.
§ l 9 A operação regular dos serviços executados pelos antigos Estados
fica assegurada pela manutenção dos procedimentos antes adotados, até que
sobrevenha nova legislação.
§ 2" Proceder-se-á, gradativamente, à integração dos serviços congéneres
na sede do órgão definido como principal pelo titular da Secretaria a que
estiverem afetos.
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CAPÍTULO U
DA ESTRUTURA BÁSICA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
Art. 29. A Administraçã Direta compreende:
I — Governadoria Ho Estado, integrada por órgãos de assessoramento e
apoio direto ao Governador do Estado e de coordenação intersecretarial para
a elaboração, acompanhamento e controle de planos, programas e projetos
governamentais;
II — Secretarias de Estado, órgãos de primeiro nível hierárquico para o
exercício setorial do planejamento, comando, execução, coordenação, fiscalização,
controle e orientação normativa da ação do Poder Executivo;
III — Procuradoria Geral do Estado, órgão incumbido de representar o
Estado em juízo, exercer a consultoria jurídica e colaborar com o Governador
no controle da legalidade no âmbito do Poder Executivo;
IV — Procuradoria Geral da Justiça, órgão incumbido da defesa da sociedade e da fiscalização da execução das leis junto ao Poder Judiciário.
Art. 30. A estrutura básica do Poder Executivo compreende:
I — GOVERNADORIA DO ESTADO:
1 — Conselho Estadual de Desenvolvimento Económico e Social;
2 — Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria
do Estado;
3 — Secretaria de Governo;
•4 — Gabinete Militar.
II — SECRETARIAS DE ESTADO:
1 — Secretaria de Estado de Administração;
2 — Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento;
3 — Secretaria de Estado de Educação e Cultura;
4 — Secretaria de Estado de Fazenda;
5 — - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo;
6 — Secretaria de Estado de Justiça;
7 — Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos;
8 — Secretaria de Estado de Saúde;
- Secretaria de Estado de Segurança Pública;
10 — Secretaria de Estado de Transportes.
III — Procurador- Gera' do Estado;
IV —, Procuradoria Ger, ' da Justiça;
Parágrafo único. O Secretário de Planejamento e Coordenação Geral e
o Secretário de Governo são Secretários de Estado, titulares dos respectivos
órgãos.
CAPÍTULO m
DA INTEGRAÇÃO E FUSÃO DOS ÓRGÃOS E SERVIÇOS
Art. 31. A integração à estrutura administrativa do Estado do Rio de
Janeiro dos serviços prestados pelos órgãos e entidades componentes das
estruturas administrativas dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de
Janeiro far-se-á mediante atos normativos e:
I — pela transferência automática desses serviços para as Secretarias,
•em 'função da área de competência destas;

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 32. O Governador disporá, em decreto, sobre a estruturação, atribuições e funcionamento dos órgãos da Administração Estadual, podendo, inclusive
extinguir cargos e criar, por transformação, cargos em comissão e funções
gratificadas.
Art. 33. Decreto-lei estabelecerá os níveis hierárquicos dos órgãos da
Administração Direta, atribuindo símbolos e fixando os vencimentos e as vantagens dos cargos em comissão e funções gratificadas.
TITULO V
DO PESSOAL
CAPÍTULO I

DO PESSOAL CIVIL
Art. 34. Para os servidores dos três Poderes dos antigos Estados do Rio
de Janeiro e da Guanabara, inclusive os que vierem a ser vinculados ao Município do Rio de Janeiro, na forma do inciso II do art. 16 da Lei Complementar
n' 20/74, ressalvado o disposto no presente decreto-lei, continua vigendo o
regime jurídico que lhes era aplicável em l" de julho de 1974, até que outro
seja instituído.
Art. 35. O pessoal do serviço público civil do Poder Executivo do novo
Estado do Rio de Janeiro, da Administração Direta e Autárquica, sob regime
estatutário e remunerado pelos cofres públicos, compreenderá l (um) Quadro
Permanente e 2 (dois) Suplementares, a saber:
I — QUADRO I — (Permanente)
- Constituído pelos funcionários
admitidos após 15 de março de 1975 pelo novo Estado do Rio de Janeiro e
suas autarquias e do pessoal dos Quadros II e III que venha a optar pelo
Quadro I, na forma do art. 37.
II — QUADRO II — (Suplementar) — Constituído pelos funcionários do
antigo Estado da Guanabara e suas autarquias, transferidos para o novo Estado
do Rio de Janeiro, na forma do art. 16 da Lei Complementar n' 20, de l 9 de
julho de 1974.
III — QUADRO III -- (Suplementar) — Constituído pelos funcionários
do antigo Estado do 9Rio de Janeiro e suas autarquias, conforme o art. 15 da
Lei Complementar n 20, de l' de julho de 1974.
§ I* Compõem os Quadros II e III, como subquadros, os diversos Quadros
de Pessoal, e respectivas Partes, inclusive suplementares, previstos na legislação
dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, e os funcionários neles
integrados.
§ 29 Os funcionários do Quadro II regern-se pelo Estatuto aprovado pelo
Decreto-lei n' 100, de 8 de agosto de 1969, e demais normas do antigo Estado
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da Guanabara, que compõem o seu regime jurídico; os funcionários do Quadro
III regem-se pelo Estatuto aprovado pela Lei nç 6.702, de 28 de outubro de
1971, e demais normas do antigo Estado do Rio de Janeiro, que compõem o seu
regime jurídico; os funcionários do Quadro I reger-se'ão pelo disposto na Lei
Complementar n ç 20, de l 5 de julho de 1974, neste decreto-lei e no Estatuto
que vier a ser baixado.

Art. 43. A vacância de cargos efetivos nos Quadros II e III, inclusive
por ingresso do funcionário no Quadro I, determinará a realização de todas
as promoções e acessos decorrentes, extinguindo-se os cargos que resultarem
vagos, a partir dos de menor nível.
Art, 44. As promoções e acessos far-se-ão separadamente nos três quadros, devendo os que ocorrem no Quadro I após a implantação do Plano de
Classificação de Cargos obedecer ao disposto no § 3" do art. 18 da Lei Complementar n" 20, de l 5 de julho de 1974.
Art. 45. Nos casos em que concorrerem ao provimento de cargos do
Quadro I optante de um dos outros quadros e candidato a promoção ou acesso
já incluído no referido Quadro, observar-se-á o seguinte:
I — em se tratando de cargo isolado ou de cargo inicial de carreira, as
vagas serão preenchidas alternadamente, obedecida a seguinte ordem:
1) a primeira, por acesso de funcionário do Quadro I;
2) a seguinte, por opção de integrantes dos Quadros II e III, observado
o disposto no § 2" do artigo 37 e no parágrafo único do artigo 38.

Àrt. 36. O primeiro provimento dos cargos do Quadro I far-se-á mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos para os cargos isolados ou
iniciais de carreira, ou, em qualquer cargo, mediante opção, inclusive para
promoção ou acesso, dos integrantes dos Quadros II e III, obedecido o disposto
no artigo seguinte.
Art. 37. Os funcionários dos Quadros II e III poderão optar por seu
ingresso no Quadro I, consideradas as necessidades e conveniência da Administração, e observadas as seguintes condições:
I — atendimento às qualificações mínimas estabelecidas para ingresso no
cargo;
II — aprovação em processos seletivos de reaproveitamento orientado;
III — quando necessário, treinamento intensivo e obrigatório.
§ l' Considera-se atendido o requisito a que se refere o inciso II deste
artigo por aqueles que hajam ingressado no cargo isolado ou na carreira mediante
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
§ 2' Os que se encontrarem na situação referida no parágrafo anterior
terão prioridade para ingresso no Quadro I; se o seu número exceder ao de
cargos desse Quadro a serem preenchidos, aplicar-se-ão os critérios de desempate
previstos nos itens 2, 3, 4 e 5 do parágrafo único do artigo seguinte.
Art. 38. O número de cargos do Quadro I será, em princípio, inferior ao
total de cargos ocupados, de iguais atribuições e responsabilidades, existentes
nos Quadros II e III.
Parágrafo único. Respeitada a preferência estabelecida no § 2° do art. 37,
caso o número de optantes seja superior ao de cargos previstos no Quadro I,
a opção far-se-á com obediência à seguinte ordem de prioridade:
1) os que hajam sido aprovados através de critérios seletivos, observada
a ordem de classificação;
2) os mais antigos no cargo isolado ou, se de carreira, na respectiva
classe;
3) os mais antigos na carreira;
4) os mais antigos no serviço público estadual;
5) os mais idosos.
Art. 39. Os cargos do Quadro I e respectivos vencimentos serão fixados
previamente a seu provimento, quer este se dê por concurso ou opção.
Àrt. 40. Aplicar-se-á aos integrantes do Quadro I o Plano de Classificação
de Cargos a que se referem o art. 18 e seus parágrafos da Lei Complementar
n1' 20, de l'' de julho de 1974, fixando-se, quando da implantação desse Quadro,
o regime de trabalho, inclusive a carga horária semanal exigível de cada cargo,
sem prejuízo da compatibilidade horária nas situações cumulativas constitucionalmente permitidas.
Art. 41. Aos funcionários dos Quadros II e III, não optantes, ficam
assegurados os respectivos vencimentos, vantagens e direitos, inclusive os de
promoções, acesso e revisões decorrentes de alteração do poder aquisitivo da
moeda.
Art. 42. A integração no Quadro I não interrompe a contagem do tempo
de serviço no cargo, na classe e na carreira.

II — em se tratando de cargos não iniciais de carreira, será obedecida a
seguinte ordem:
1) a primeira vaga, mediante promoção por merecimento de funcionário
do Quadro I;
2) a segunda vaga, mediante promoção por antiguidade de funcionário
do Quadro I;
3) a terceira vaga, por opção de integrantes dos Quadros II e III, observado o disposto no § 2V do artigo 37 e no parágrafo único do artigo 38.
Art. 46. O ingresso no Quadro I se constituirá pela publicação do respectivo decreto.
Art. 47. Os cargos em comissão e as funções gratificadas dos antiçios
Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara poderão ser providos enquanto não
for implantada a nova estrutura administrativa que os substitua.
Parágrafo único. Independentemente de ato confirmatório, continuarão no
exercício dos cargos em comissão e funções gratificadas dos antigos Estados
do Rio de Janeiro e da Guanabara os funcionários atualmente nele providos,
até que ocorram novas nomeações e designações.
Art. 48. O princípio da isonomia operará de forma estanque no âmbito
de cada quadro e de cada entidade a que se vincula o servidor, ressalvado o
escalonamento em carreira.
Parágrafo único. Os servidores dos Quadros II e III, que ingressarem no
Quadro I, subordinar-se-ão ã aplicação da isonomia exclusivamente no âmbito
deste Quadro.
Art. 49. Ficam extintos o Conselho de Recursos Administrativos dos
Servidores do Estado da Guanabara, com a consequente extinção dos mandatos
dos respectivos conselheiros e suplentes, e o Conselho do Funcionalismo Público
Civil do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 50. Fica criado o Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com a competência de instância recursal
hierárquica das decisões do órgão central do sistema do pessoal civil.
Art. 51. A competência da Supervisão das Comissões Permanentes de
Inquérito Administrativo, integrante da estrutura da Secretaria de Administração
do novo Estado do Rio de Janeiro, abrangerá todo o funcionalismo do novo
Estado, qualquer que seja o quadro em que se situe e o Estatuto que o reja,
ressalvados, apenas, quanto à competência de suas Comissões Permanentes de
Inquérito, os processos administrativos concernentes a servidores do antigo
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Estado do Rio de Janeiro instaurados até a presente data e os que se refiram
a servidores dela excluídos, em função de peculiaridades do respectivo regime
disciplinar e por força de disposições de lei especial.
Art. 52. Compete aos Presidentes do Tribunal de Justiça, da Assembleia
Constituinte e do Tribunal de Contas propor ao Governador a fixação dos
respectivos quadros de serviços auxiliares, vencimentos e regime jurídico do
seu pessoal, observado o disposto no artigo 98 da Constituição Federal.
Art. 53. A situação dos inativos reger-se-á pelo disposto no art. 17 da
Lei Complementar n' 20, de l' de julho de 1974.
Art. 54. O disposto neste Capítulo aplica-se, no que couber, no âmbito
do Município do Rio de Janeiro, até que seja editada legislação pelo poder
competente.
Art. 55. O pessoal do antigo Estado da Guanabara, transferido para o
Estado do Rio de Janeiro acompanhando o serviço a que estava vinculado em
9
l de julho de 1974, será relacionado pela administração estadual, nos prazos
que forem fixados cm regulamento.
§ l* Idêntica relação será feita quanto ao pessoal do antigo Estado da
Guanabara que ficar no Município do Rio de Janeiro.
§ 2" A publicação das relações supra far-se-á por decreto do Governador,
produzindo todos os efeitos de direito, independentemente de qualquer outro ato
declaratório, inclusive apostila, com eficácia a partir de 15 de março de 1975.
§ 3" O disposto neste artigo e seus parágrafos aplica-se também aos
inativos do antigo Estado da Guanabara, considerando-se o serviço a que
estavam vinculados na data da passagem para a inatividade, nos termos do
art. 17 da Lei Complementar n' 20, de l» de julho de 1974.
Art. 56. Enquanto não forem publicadas as relações a que se refere o
§ l' do artigo anterior, implantada a estrutura administrativa municipal e feita,
ao Município do Rio de Janeiro, a transferência dos bens reconhecidos de seu
domínio (art. 13 e § T da Lei Complementar n" 20, de l' de julho de 1974),
o Estado pagará o pessoal ativo e inativo do Município.
Art. 57. A Administração definirá a sua política previdenciária e assistencial, quanto à unificação dos órgãos estaduais e à vinculação do pessoal
regido pela legislação trabalhista a sistemas locais ou ao INPS.
§ l 9 Enquanto não se verificar a unificação dos órgãos previdenciários e
assistenciais, fica assegurado, aos atuais contribuintes do Instituto de Previdência
do Estado da Guanabara (IPEG), do Instituto de Assistência dos Servidores
do Estado da Guanabara (IASEG) e do Instituto de Previdência Social (IPS)
do antigo Estado do Rio de. Janeiro, o direito de permanecerem a eles filiados,
independentemente da sua vinculação ao Estado ou ao Município do Rio de
Janeiro.
§ 2' O pessoal admitido a partir de 15 de março de 1975, pelo novo
Estado do Rio de Janeiro, será filiado obrigatoriamente ao IPEG e ao IASEG,
na torma da legislação vigente, salvo os contratados pelo regime trabalhista,
que contribuirão para o INPS.
§ 3' O disposto nos §§ l* e 2' deste artigo aplica-se ao pessoal do antigo
Estado da Guanabara que vier a se vincular ao Município do Rio de Janeiro,
até que sobrevenha legislação expedida pelo poder competente.
Art. 58. Caberão ao Município do Rio de Janeiro os direitos e obrigações
referentes ao pessoal do antigo Estado da Guanabara que a ele se vincular,
se o fato que lhes der origem ocorrer a partir de 15 de março de 1975; se
resultantes do fato anterior a essa data, o direito ou a obrigação cabem ao
novo Estado do Rio de Janeiro.
Art. 59. O disposto neste Capitulo no tocante aos servidores do Poder
Executivo aplica-se, no que couber, ao pessoal dos Poderes Legislativo e
Judiciário, enquanto não baixada legislação própria.

Art. 60. Até que normas baixadas pelo Governador do Estado venham
a dispor a respeito, é mantida a situação real, em 14 de março de 1975, da
lotação de todas as unidades administrativas dos antigos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro, nela compreendidos quaisquer cargos e empregos,
inc'usive9 os de pessoal estadual requisitado ou cedido, a qualquer título.
§ l Enquanto não forem baixadas as normas de competência governamental sobre lotação, as movimentações de pessoal de uma para outra Secretaria
de Estado ficam vedadas, com ressalva das que decorram de nomeação para
cargo em comissão ou designação para função gratificada.
§ 2' Fica delegado ao Secretário de Estado de Administração competência para expedir os atos de movimentação de pessoal de uma para outra
Secretaria de Estado, de acordo com as normas que vierem a ser baixadas
sobre lotação.
CAPÍTULO II

DO PESSOAL MILITAR
Art. 61. São considerados em extinção os Quadros das Polícias Militares
dos Estados da Guanabara e do Rio de Janeiro e do Corpo de Bombeiros do
Estado da Guanabara.
Art. 62. Os Quadros considerados em extinção no artigo anterior terão
o tratamento jurídico de Quadros Suplementares, continuando regidos os respectivos integrantes pela Lei n9 2.276, de 21 de novembro de 1973, do Estado
da Guanabara, quando dele oriundos, pela Lei n9 7.341, de 17 de dezembro
de 1973, do Estado do Rio de Janeiro, quando provenientes deste, e pela legislação especial que lhes é aplicável, no que compatíveis com as disposições
deste decreto-lei.
Art. 63. Decreto-lei específico disporá sobre a integração dos Quadros
das Corporações Militares dos antigos Estados da Guanabara e do Estado
do Rio de Janeiro em novos Quadros da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, estabelecendo sobre a respectiva remuneração.
Art. 64. Fica expressamente revogado o artigo 4' da Lei n' 2.493, de
12 de novembro de 1974 do Estado da Guanabara, contrário ao disposto no
parágrafo único do art. 98 da Constituição Federal.

TITULO VI
DOS MUNICÍPIOS
CAPÍTULO I

DOS MUNICÍPIOS EM GERAL
Art. 65. Ficam mantidas a divisão e a organização municipais do antigo
Estado do Rio de Janeiro, com o acréscimo do novo Município do Rio de
Janeiro, cujos limites territoriais são os do antigo Estado da Guanabara.
Art. 66. Até ulterior deliberação, continuam vigendo as normas de qualquer natureza hierárquica que regulavam, no dia 14 de março de 1975, a
organização municipal para os municípios integrantes do antigo Estado do
Rio de Janeiro.
CAPÍTULO n
DA REGIÃO METROPOLITANA
Art. 67. Legislação especial baixará normas para tornar efetiva a implantação e funcionamento da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
Art. 68 As Secretarias e os órgãos a elas vinculados ou por elas supervisionados, ao atuarem em municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, deverão observar, necessariamente, o interesse público de promover seu
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desenvolvimento integrado, em consonância com as diretrizes do planejamento
governamental.
, TITULO VII
DISPOSIÇÕES

FINAIS

Art. 69. As entidades da administração indireta, e as fundações instituídas
pelo Poder Público, constituem, para os fins de elaboração e controle do Orçamento do Estado, unidades orçamentarias das Secretarias a que estejam vinculadas ou pelas quais sejam supervisionadas, ficando vedada a inclusão no
Orçamento, em favor dessas entidades, de qualquer despesa em função de
dispêndio ocorrido no exercício financeiro anterior.
Art. 70. Até que se etetive a unificação dos serviços congéneres, continuarão operando os existentes nas estruturas das Secretarias dos antigos Estados
da Guanabara e do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Os cargos em comissão e funções gratificadas das estruturas antigas, mantidas as respectivas características e retribuição, passam a
integrar Quadros Suplementares de funções de confiança relativos a cada Secretaria de Estado, até ulterior deliberação.
Art. 71. Ficam sob a coordenação de um Representante de cada Secretário de Estado os serviços prestados no âmbito das Secretarias do antigo
Estado do Rio de Janeiro.
Parágrafo único. Caberá ao Representante de cada Secretário de Estado:
1) coordenar o relacionamento entre as várias unidades organizacionais
ou serviços existente no antigo Estado do Rio de Janeiro e a respectiva Secretaria de Estado;
2) estudar, propor e executar as medidas de implementação da fusão,
visando a unificar e a racionalizar os serviços nas unidades subordinadas;
3) estudar e propor medidas visando a redistribuição das instalações físicas
estaduais existentes no Município de Niterói;
4) estudar e propor a descentralização para a esfera municipal, por
transferência ou delegação de competência, de atividades e serviços em que
se verifiquem duplicidade de atuação do Estado e de Municípios.
Art. 72. Fica revogada toda a legislação dos antigos Estados do Rio
de Janeiro e Guanabara concessiva de ordens de mérito, medalhas, títulos de
cidadania e benemerência, diplomas honoríficos e honrarias de qualquer natureza.
Art. 73. Este decreto-lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em* contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Carlos Balthazar da Silveira
Ronaldo Costa Couto
José Resende Peres
limar Penna Marinho Júnior
Myrthes De Luca Wenzel
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite
Mareei Dezon Costa Hasslocher
Laudo de Almeida Camargo
Hugo de Mattos Santos
Ernani de Paiva Ferreira Braga
Oswaldo Ignácio Domingues
Josel Barat

DECRETO NÍ 3 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura
Secretaria de Governo e dá outras providências.

básica

da

0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7' do Decreto-lei n9 l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO i
COMPETÊNCIA
Art. l" À Secretaria de Governo, observada a politcia de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — assistir ao Governador do Estado nos atos de gestão e nos assuntos
referentes ã administração civil;
II — auxiliar o Governador do Estado em sua representação funcional
e social;
III — executar atividades de relações públicas e de divulgação e coordenar sua execução pelos órgãos da administração direta e indireta;
IV — promover as relações governamentais com órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, com autoridades civis, com entidades políticas, religiosas, classistas e com o público em geral;
V — receber, estudar e encaminhar os processos e demais expedientes
submetidos à deliberação do Governador do Estado;
VI — redigir todos os atos decorrentes de ordens e decisões do Governador do Estado;
VII — receber e responder a correspondência pessoal do Governador do
Estado;
VIII — manter o Governador do Estado informado sobre o andamento
dos programas de trabalho do Governo e as providências determinadas relativamente a negócios públicos do âmbito civil;
IX — dar assistência à bancada estadual no Congresso Nacional e acompanhar a atividade legislativa federal, de interesse do Estado do Rio de
Janeiro;
X — acompanhar o andamento de matéria de interesse do Estado no
Poder Legislativo e coordenar a colaboração das Secretarias de Estado e
demais órgãos da administração, no que diz respeito a projetos de lei submetidos à sanção governamental;
XI — coordenar a elaboração da Mensagem Governamental dirigida ao
Poder Legislativo;
XII — desincumbir-se das atribuições protocolares e do cerimonial a cargo
do Governo do Estado, inclusive no tocante à concessão, do reconhecimento
provisório e «exequatur» aos Cônsules Gerais;
XIII — assessorar o Governador na criação, oficialização e outorga de
condecorações, medalhas e outras honrarias;
Publicado no D.O. de 15-3-75,
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XIV — administrar os Palácios do Governo e a Residência Oficial do
Poder Executivo;
XV
prestar assistência e fiscalizar as atividades das Comissões ou
Grupos de Trabalho instituídos pelo Governador do Estado, quando a ele
diretamente vinculados;
XVI — coordenar a concessão de auxílios e, subvenções;
XVII - - executar as medidas relativas a política do Bem-Estar Social
com vista à integração comunitária.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2" A Secretaria de Governo será dirigida por um Secretário de
Estado com a colaboração de um Subsecretário, que o substituirá em seus
impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Governo tem a seguinte estrutura básica:
I — Órgãos de Assistência direta e imediata ao Secretário:
I . Gabinete do Secretário;
2. Assessoria Técnica;
3. Assessoria Jurídica;
4. Coordenadoria de Comunicação Social;
5. Cerimonial.
II — Órgão Colegiado:
Conselho Regional de Desportos.
III — Órgão Setorial de Planejamento;
Subsecretária.
IV — Órgãos de Apoio Técnico, Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria:
1. Coordenadoria do Bem-Estar Social;
2. Superintendência de Desportos;
3. Inspetoria Setorial de Finanças.
V — Órgão de Apoio Administrativo:
Departamento de Administração.
VI — Órgão Descentralizado:
Representação do Estado em Brasília.
CAPÍTULO III

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
Art. 4° Vinculam-se e são supervisionados pela Secretaria de Governo
as seguintes entidades:
1. Administração dos Estádios da Guanabara
ADEG;
2. Fundação Leão XIII;
3. Fundação Garantia do Atleta Profissional — FUGAP;
4. Fundação Anchieta.
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CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Subsecretária
Art. 59 A Subsecretária tem por finalidade cc-laborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização
administrativa.
Seção II
Gabinete do Secretário
Art. 6P Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe e ao Subsecretário em suas representações social e funcional.
Seção III
Assessoria Técnica
Art. 7' A Assessoria Técnica compete elaborar projetos de lei e acompanhar sua tramitação no Poder Legislativo, assessorando o Governador do
Estado na elaboração de atos normativos.
Seção IV
Assessoria Jurídica
Art. 8° A Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado pelo
Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção V
Coordenadoria de Comunicação Social
Art. 9Q A Coordenadoria de Comunicação Social compete coordenar as
atividades de relações públicas e na divulgação de assuntos relativos à administração estadual, mantendo intercâmbio de informações com entidades afins.
Seção VI
Cerimonial
Art. 10. Ao Cerimonial compete coordenar o cerimonia] oficial e diplomático e supervisionar a organização das solenidades de caráter do Governo
do Estado.
Seção VII
Conselho Regional de Desportos
A r t . 11. Ao Conselho Regional de Desportos compete funcionar como
órgão consultivo e de assessoramento da política desportiva no âmbito estadual, de acordo com as d:retrizes fixadas pelo Conselho Nacional de Desportos .
Seção VIII
Coordenadoria do Bem-Estar Social
Art. 12. À Coordenadoria do Bem-Estar Social compete coordenar a
política de Bem-Estar Social com vista à integração comunitária, através da
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terapia ocupacional, treinamentos profissionalizante e sócio-educativo do velho,
migrante, mendigo, grupos favelados, adolescente e outras faixas de população
marginalizada.
Seção IX
Superintendência

de

Desportos

Art. 13. A Superintendência de Desportos compete coordenar a política
desportiva bem como a de caráter assistência! ao atleta.
Seção X
Inspeioria Setorial de Finanças
Art. H. À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção XI
Departamento de Administração
Art. 15. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo
e comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria,
assim como os serviços de zeladoria e portaria.
Seção XII
Representação do Estado em Brasília
Art. 16. Ã Representação do Estado em Brasília compete zelar pelos
interesses do Estado do Rio de janeiro junto aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário na Capital Federal.
CAPÍTULO V

DIRIGENTES
Art. 17.
dirigidos:

Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão

I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Técnica, por um Assessor-Chefe;
IV — a Assessoria Jurídica, por um Assessor-Chefe;
V — a Coordenadoria de Comunicação Social, por um Coordenador;
VI — o Conselho Regional de Desportos, por um Presidente;
VII — o Cerimonial, por um Chefe;
VIII — a Coordenadoria do Bem-Estar Social, por um Coordenador;
IX — a Superintendência de Desportos, por um Superintendente;
X — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
XI — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento;
XII — a Representação do Estado em Brasília, por um Chefe.

CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 18. Fica o Secretário de Estado autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou
interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III -- instituir mecanismos de natureza transitória visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 19. Esto decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Carlos Balthazar da Silveira
Ronaldo Costa Couto
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IV — Órgãos de Apoio Técnico, Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

DECRETO N? 4 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Estado de Administração e dá outras providências.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7" do Decrcto-lei n9 l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO

I

COMPETÊNCIA
Art. I* A Secretaria de Estado de Administração, observada a
política de desenvolvimento económico e social do Estado, compete orientar,
coordenar, controlar e supervisionar os assuntos referentes a pessoal, material,
documentação, imprensa e transportes oficiais no âmbito da Administração
Estadual Direta, e no que couber, no da Administração Estadual Indireta.
CAPÍTULO

II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições

Especiais

Art. 2° A Secretaria de Estado de Administração será dirigida por
um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário, que o
substituirá em seus impedimentos.

Publicado no B . O . de 15-3-75.

CAPÍTULO

III

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 4' Vinculam-se à Secretaria de Estado de Administração e
são por ela supervisionados:
I — Imprensa Oficial — Empresa Fluminense de Sistemas Gráficos;
II — Instituto de Assistência dos Servidores do Estado da Guanabara
(IASEG).
CAPÍTULO

IV

COMPETÊNCIA DOS
Seção I

ÓRGÃOS

Subsecretária
Art. 5" A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que
lhe forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização
administrativa.
II

Gabinete do Secretário
tem

a

seguinte

I — Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário:
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social;
4) Supervisão das Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo.
II — órgão Colegiado:
Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do Estado
do Rio de Janeiro.
III — Órgão Setorial de Planejamento;
Subsecretária.

V — Órgão de Apoio Administrativo;
Departamento de Administração.

Seção

Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Estado de Administração
estrutura básica;

Superintendência de Material;
Superintendência de Administração de Pessoal;
Superintendência de Documentação;
Superintendência de Imprensa Oficial;
Superintendência de Transportes Oficiais;
Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro;
Inspetoria Setorial de Finanças;
Departamento de Pericins Médicas.

Art. 6° Ao Gabinete do Secretário de Estado de Administração
compete assistir-lhe, e ao Subsecretário, em suas representações >-ocial e
funcional.
Seção

III

Assessorta
Jurídica
Art. 7" À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos
e assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção IV
Assessoria de Comunicação Social
Art. 8' A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar
as atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os
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resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de
informações com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de
atividades afins.
Seção V
Supervisão das Comissões Permanentes
de Inquérito Administrativo
Àrt. 9" A Supervisão das Comissões Permanentes de Inquérito
Administrativo compete examinar os processos referentes a irregularidades
ocorridas no serviço público relatados pelas Comissões Permanentes e pela
Comissão Revisora, propondo as medidas cabíveis, bem como assegurar
uniformidade na instrução dos inquéritos, na capitulação das faltas e na
indicação das penalidades pelas Comissões Permanentes e pela Comissão
Revisora.
Seção VI
Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro
Art. 10. Ao Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores
do Estado do Rio de Janeiro compete decidir, como instância superior, sobre
recursos contra decisões proferidas pelo órgão central do sistema do pessoal
civil a respeito do regime jurídico dos servidores públicos estaduais.
Seção VII
Superintendência de Material
Art. 11. A Superintendência de Material, órgão central do sistema de
administração de material do Estado, compete orientar, coordenai, controlai
e supervisionar as atividades do sistema de administração de material do
Estado, estabelecendo normas a ele relativas e fiscalizando sua aplicação.
Seção VIII
Superintendência de Administração de Pessoal
Art. 12. À Superintendência de Administração de Pessoal, órgão
central do sistema de pessoal civil, compete o estudo, formulação de diretrizes,
orientação normativa, coordenação, supervisão, controle e fiscalização especifica
de assuntos concernentes ao funcionalismo do Estado.
Seção IX
Superintendência de Documentação
Art. 13. A Superintendência de Documentação, órgão central do
sistema de documentação, compete orientar, coordenar, controlar e supervisionar
as atividades do sistema de documentação do Estado, estabelecendo normas
a ele relativas e fiscalizando sua aplicação.
Seção X
Superintendência de Imprensa

Oficial

Art. 14. À Superintendência de Imprensa Oficial, órgão central do
sistema de imprensa oficial, compete orientar, coordenar, controlar e
supervisionar a edição, a distribuição e a circulação dos jornais e outras
publicações do Governo do Estado.

Parágrafo único. Os trabalhos gráficos, no âmbito da Administração
Estadual Direta, serão executados pelo órgão oficial de imprensa do Estado
ou por empresas públicas ou particulares, ouvida a Superintendência de
Imprensa Oficial.
Seção XI
Superintendência de Transportes Oficiais
Art. 15. A Superintendência de Transportes Oficiais, órgão central
do sistema de transportes oficiais, compete orientar, coordenar, controlar e
supervisionar as atividades relativas aos transportes oficiais do Estado,
estabelecendo as normas pertinentes e fiscalizando sua aplicação.
Parágrafo único. A Superintendência de Transportes Oficiais disporá
sobre a aquisição de viaturas e o fornecimento de transporte oficial aos
órgãos do Poder Executivo.
Seção XII
Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro
Àrt. 16. A Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro
compete recrutar, selecionar, aperfeiçoar, especializar e treinar servidores,
visando, em articulação com o órgão central do sistema de pessoal civil,
ao cumprimento das diretrizes fixadas pela política de pessoal.
Seção XIII
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 17. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente
subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de
Fazenda compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades
relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção XIV
Departamento de Perícias Médicas
Art. 18. Ao Departamento de Perícias Médicas, órgão central do
sistema de atividades médico-periciais, compete orientar, coordenar, controlar
e supervisionar as atividades relativas aos exames médicos do pessoal civil do
Estado, para quaisquer fins, e às perícias médicas em gera!, no âmbito da
Administração Estadual Direta e Indireta.
Seção XV
Departamento de Administração
Art. 19. Ao Departamento de Administração compete exercer os
serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte
oficial, arquivo e comunicações administrativas necessários ao funcionamento
da Secretaria, assim como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO v
DIRIGENTES
Art. 20. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria de
Estado de Administração serão dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — as Assessorias, cada uma por um Àssessor-Chefe;
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IV — a Supervisão das Comissões Permanentes de Inquérito Administrativo, por um Supervisor;
V — o Conselho de Recursos Administrativos dos Servidores do
Estado do Rio de Janeiro, por um Presidente;
VI — as Superintendências, cada uma por um Superintendente;
VII — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
VIII — o Departamento de Perícias Médicas e o Departamento de
Administração, por Diretores de Departamento;
IX — a Escola de Serviço Público do Estado do Rio de Janeiro,
por um Diretor.
CAPÍTULO vi
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Àrt. 21. Fica o Secretário de Estado de Administração autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
H — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres
ou interdependentes incluídas na competência da Secretaria de Estado de
Administração;
III —• instituir mecanismos de natureza transitória, visando à so'u<,ão
de problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria de Estado de Administração, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a
competência e funcionamento de suas unidades e as atribuições dos servidores
nela lotados, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da
Governadoria do Estado.
Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.

DECRETO N? 5 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento e dá outras
providências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 7' do Decreto-lei n' l, de 15 de março de 1975,
decreta:
CAPÍTULO l
COMPETÊNCIA
Art. 1° À Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, observada
a política de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — assistência técnica e prestação de serviços ligados ao desenvolvimento da pesca e agropecuária;
II — promoção e articulação do medidas de abastecimento e fornecimento
de insumos básicos para a agricultura estadual;
III — defesa e conservação de recursos naturais renováveis:
IV — fortalecimento do cooperativismo.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA

FLORIANO FARIA LIMA
limar Penna Marinho Júnior
Ronaldo Costa Couto

Seção I
Disposições Especiais
Art. 2' A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento será
dirigida por um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário
que o substituirá em seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento tem
a seguinte estrutura básica:

I — ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA
SECRETARIO:
1.
2.
3.

Gabinete do Secretário;
Assessoria Jurídica;
Assessoria de Comunicação Social.

Publicado no D.O. de 15-3-75.
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II - ÓRGÃO SETORIAL DE PLANEJAMENTO:
Subsecretária:
a) Departamento de Economia Rural;
b) Departamento de Cooperativismo.
III — ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA:
1. Departamento de Agropecuária;
2. Departamento de Informação Rural;
3. Departamento de Recursos Naturais Renováveis;
4. Inspetoria Setorial de Finanças.
IV — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.
CAPÍTULO Hl
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 49 Vinculam-se à Secretaria de Agricultura e Abastecimento e são
por ela supervisionados:
I — Companhia Central de Abastecimento (COCEA);
II — Companhia de Expansão Económica Fluminense (CEFLUMI);
III — Companhia Fluminense de Armazéns e Silos (CIFAS) .
CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 5' Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe e ao Subsecretário
em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoría Jurídica
Art. 6' A Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoría de Comunicação Social
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Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização
administrativa.
Art. 9' Ao Departamento de Economia Rural compete coordenar, controlar e elaborar estudos, pesquisas e levantamentos relativos ao desenvolvimento
agrário, à organização da produção, a mercados e comercialização de produtos
agropecuários, à análise estatístico-econômica e outros aspectos que interessem
ao desenvolvimento da agropecuária do Estado.
Art. 10. Ao Departamento de Cooperativismo compete a coordenação
e controle da execução de atividades de assistência técnica na organização e
implantação de cooperativas, associações de classe de trabalhadores e empresários rurais e o estímulo ao cooperativismo.
Seção V
Departamento de Agropecuária
Art. 11. Ao Departamento de Agropecuária compete prestar assistência
e orientação técnica ao produtor rural no desempenho de suas ntividades.
Seção VI
Departamento de Informação

Rural

Art. 12. Ao Departamento de Informação Rural compete a coleta, análise
e divulgação de informações de interesse para as atividades do setor rural.
Seção VII
Departamento de Recursos Naturais Renováveis
Art. 13. Ao Departamento de Recursos Naturais Renováveis compete
supervisionar e coordenar as atividades de preservação das florestas, dos
solos, da fauna aquática e silvestre, e demais recursos naturais renováveis.
Seção VIII
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 14. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividad3s relacionadas
com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção IX
Departamento de Administração

Art. 7" A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resultados
obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações com
órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades afins.

Art. 15. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo
e comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria,
assim como os serviços de zeladoria e portaria.

Seção IV
Subsecretária

CAPÍTULO v
DIRIGENTES

Art. 89 A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.

Art. 16. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
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II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Comunicação Social, por
Assessores-Chefes;
IV — o Departamento de Economia Rural, o Departamento de Cooperativismo, o Departamento de Agropecuária, o Departamento de Informação
Rural e o Departamento de Recursos Naturais Renováveis, por Diretores Geiais
de Departamento;
V — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento;
VI — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças.
CAPÍTULO vi
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 17. Fica o Secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento
autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou
interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória visando ã solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes.
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 18. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA.
José Resende Peres.
Ronaldo Costa Couto.

DECRETO N? 6 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Estado de Educação e Cultura e dá outras proficiências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7" do Decreto-lei n' l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO i
COMPETÊNCIA
Art. l* A Secretaria de Estado de Educação e Cultura, observada a
política de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — elaborar, em conformidade com as diretrizes e metas governamentais,
os planos, programas, projetos e atividades educacionais e culturais, exercendo a sua administração, por intermédio das unidades orgânicas e mecanismos
integrantes de sua estrutura;
II — participar da formulação da política educacional e cultural do
Estado;
III — promover e estimular a difusão e o aprimoramento da ação educativa e cultural do Estado;
IV — desempenhar atividades técnico-administrativas e de pesquisas, e
outras suplementares, necessárias à consecução de seus objetivos;
V — promover o desenvolvimento do pessoal que direta ou indiretamente
participa dos programas, projetos e atividades em sua área de atuação;
VI — zelar pelo cumprimento da legislação e das normas educacionais e
culturais;
VII — manter permanente intercâmbio com órgãos públicos, entidades
particulares e estrangeiras, visando à obtenção de cooperação técnica e
financeira.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2' A Secretaria de Estado de Educação e Cultura será dirigida
por um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário, que
o substituirá em seus impedimentos.
Publicado no D.O, de 13-3-7S.
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Seção II

CAPITULO IV

Estrutura Básica

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS

Art. 3' A Secretaria de Estado de Educação e Cultura terá a seguinte
estrutura básica:
I — Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário;
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social;
II — Órgãos Colegiados:
1) Conselho Estadual de Educação;
2) Conselho Estadual de Cultura;
3) Comissão Estadual do Livro Didático;
4) Comissão Estadual de Moral e Civismo.
Hl — Órgão Setorial de Planejamento:
Subsecretária.
IV — Órgãos de Apoio Técnico, Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria;
1) Departamento de Educação;
2) Departamento de Cultura;
3) Laboratório de Currículos;
4) Centro de Tecnologias Educacionais;
5) Instituto de Informática de Educação e Cultura;
6) Inspetoria Setorial de Finanças.
V — Órgão de Apoio Administrativo:
Departamento de Administração.

Seção I
Subsecretária

VI — Órgãos Locais:
l ) Centros Regionais de Educação, Cultura e Trabalho;
1.1
— Núcleos Comunitários de Educação, Cultura e Trabalho;
1.1.1 — Rede Escolar Estadual;
1.1.2 — Rede Cultural Estadual.
CAPÍTULO

m

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
Art. 4" Vinculam-se à Secretaria de Estado de Educação e Cultura e
são por ela supervisionados:
I — Autarquias:
1) Fundo Estadual de Educação e Cultura (GB);
2) Fundo Estadual de Educação e Cultura (RJ).
II — Fundações:.
, 1 ) , Fundação Universidade do Estado da Guanabara (UEG);
2) Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (GB);
3) Fundação Fluminense do Bem-Estar do Menor (FLUBEM);
4) Fundação Oliveira Viana;
5) Fundação Centro de Treinamento de Professores do Estado do Kio
de Janeiro (CETRERJ).

Art. 5' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições e exercer as atividades que lhe forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado, relativamente às atividades de planejamento, orçamento e mod-ernização administrativa.
Seção II
Gabinete do Secretário
Art. 6° Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe e ao Subsecretário
em suas representações social e funcional.
Seção III
Assessor/a Jurídica
Art. 7" À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado pelo
Secretário ou pelo Subsecretário de Estado.
Seção IV
Assessoria de Comunicação Social
Art. 8' À Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resul'
tados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades
afins.
Seção V
Órgãos Colegiados
Art. 9' Os órgãos colegiados da Secretaria de Estado de Educação
e Cultura terão competência, atribuições, estrutura e organização, definidas
e reguladas em atos próprios.
Seção VI
Departamento de Educação
Art. 10. Ao Departamento de Educação compete orientar, supervisionar,
coordenar e integrar os órgãos incumbidos da implementação e execução de
atividades, programas e projetos educacionais e zelar pelo cumprimento da
legislação aplicável à educação e pela observância das normas emanadas
dos órgãos superiores da Secretaria de Estado de Educação e Cultura.
Seção VII
Departamento de Cultura
Art. 11. Ao Departamento de Cultura compete orientar, supervisionar,
coordenar e integrar os órgãos incumbidos da implementação e execução de
atividades, programas e projetos culturais; zelar pelo cumprimento da legislarão
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aplicável aos assuntos culturais e pela observância das normas emanadas dos
órgãos superioras da Secretaria de Estado de Educação e Cultura, assim
como exercer, na forma de delegação específica, a supervisão dos órgãos
culturais vinculados à Secretaria.

CAPÍTULO V

Seção VIII
Laboratórios de Currículos
Art. 12. Ao Laboratório de Currículos compete elaborar pesquisas em
geral, análise estatística, estudos, propostas e avaliação de currículos e incentivar a utilização de novas metodologias, visando ao melhor desenvolvimento
do processo educacional e cultural do Estado.
Seção IX
Centro de Tecnologias Educacionais
Art. 13. Ao Centro de Tecnologias Educacionais compete produzir meios
auxiliares à aplicação de tecnologias educacionais, administrar sua utilização
pela rede escolar e avaliar o rendimento dessa utilização.
Seção X
Instituto de Informática de Educação e Cultura
Art. H. Ao Instituto de Informática de Educação c Cultura compete
tratar a informação estatística relativa à educação e cultura por meios eletrônicos e convencionais.
Seção XI
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 15. À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção XII
Departamento de Administração
Art. 16. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete coordenar e executar
serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo e comunicações administrativas necessários ao funcionamento da
Secretaria, assim como os serviços de zeladoria e portaria.
Seção XIII
Centros Regionais de Educação. Cultura e Trabalho
Art. 17. Os Centros Regionais de Educação, Cultura e Trabalho são
órgãos descentralizados ou periféricos da Secretaria de Estado de Educação e
Cultura.
Parágrafo único. Subordinam-se, normativa, técnica, ou administrativamente, aos Centros Regionais de Educação, Cultura e Trabalho na forma do
que dispuserem atos específicos do Secretário, os Núcleos Comunitários de
Educação, Cultura e Trabalho e, a estes, os estabelecimentos da rede escolar
estadual e os órgãos culturais integrantes da administração direta da Secretaria.
Art. 18. Os estabelecimentos que integram as redes escolar e cultural do
Estado têm por competência básica converter, em eventos educacionais e culturais, normas, programas e projetos emanados dos órgãos próprios da Secretaria.

DIRIGENTES
Art. 19. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Secretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Comunicação Social, por
Assessores-Chefes;
IV — os órgãos colegiados, por Presidentes;
V — os Departamentos de Educação e de Cultura, por Diretores
Gerais;
VI — o Laboratório de Currículos, o Centro de Tecnologias Educacionais,
o Instituto de Informática de Educação e Cultura, os Centros Regionais de
Educação, Cultura e Trabalho e o Departamento de Administração, por
Diretores;
VII — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
CAPÍTULO vi
Disposições Gerais e Finais
Art. 20.
zado a:

Fica o Secretário de Estado de Educação e Cultura autori-

I — efetuar indicações ao Governador do Estado, para a composição dos
Órgãos Colegiados e o preenchimento de cargos em comissão e designar os
ocupantes de funções gratificadas decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres
ou interdependentes, incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória, visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o Regimento Interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e o funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 21. O Secretário de Estado de Educação e Cultura implementará
as medidas indispensáveis a:
I — criar a Fundação Estadual de Teatros do Rio de Janeiro;
II — extinguir as autarquias Fundo Estadual de Educação e Cultura,
integrantes das estruturas administrativas dos antigos Estados do Rio de Janeiro
e Guanabara.
Art. 22. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLOKIANO FARIA LIMA
Myríhes De Luca Wenzel
Ronaldo Costa Couto
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DECRETO N' 7 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, c dá
outras providências.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 79 do Decreto-lei n9 1, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO i
COMPETÊNCIA
9
Art. l À Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo,
observada a política de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
I — estimular a localização, manutenção e desenvolvimento de empreendimentos industriais no Estado;
II — incentivar e assistir a atividade particular aplicada ao comércio e à
exportação;
III — supervisionar e coordenar a exploração económica dos recursos
turísticos estaduais;
IV — coordenar a preservação e exploração de recursos minerais do
Estado;
V — acompanhar os assuntos de interesse do Estado, relativos às atividades de indústria, comércio e turismo, junto a órgãos e entidades dos demais
níveis de Governo.
CAPÍTULO n
ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2° A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo será
dirigida por um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário
que o substituirá em seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo tem
a seguinte estrutura básica:
DE ASSISTÊN

CIA DIRETA E IMEDIATA AO SE-

1 — Gabinete do Secretário;
2 — Assessoria Jurídica;
3 — Assessoria de Comunicação Social.
Publicado no D.O. de 15-3-75.
Ver o Decreto n.° 39, de 25-3-1975, no final deste livro.

II — ÓRGÃO SETORIAL DE PLANEJAMENTO:
Subsecretária.
III — ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA; CONTABILIDADE E AUDITORIA:
1 — Departamento de Atividades Industriais;
2 •— Departamento de Atividades Comerciais;
3 — Departamento de Atividades Turísticas;
4 — Inspetoria Setorial de Finanças.
IV — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.
CAPÍTULO 111

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 4' Vinculam-se à Secretaria de Estado de Indústria, Comércio c
Turismo e são por ela supervisionados:
1 — Instituto de Pesos e Medidas (RJ);
2 — Companhia de Distritos Industriais (RJ);
3 — FLUMITUR Viagens e Turismo S.A.;
4 — Companhia de Turismo do Estado do Rio S.A. — FLUMITUR.
CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 5' Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário,
em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoria Jurídica
Art. 69 À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado pelo
Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoria de Comunicação Social
Art. 7" À Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades
afins.
Seção IV
Subsecretária
Art. S9 A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa .
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Seção V
Departamento de Atividades Industriais
Art. 99 Ao Departamento de Atividades .Industriais compete coordenar
e supervisionar a implantação e manutenção do parque industrial, observada
a política de desenvolvimento industrial do Estado, articulando-se com o setor
privado.
Seção VI
Departamento de Atividades Comerciais
Art. 10. Ao Departamento de Atividades Comerciais compete coordenar
e supervisionar o desenvolvimento do comércio no Estado e assistir a iniciativa
privada ligada ao comércio interno e à exportação, observada a legislação
federal aplicável.
Seção VII
Departamento de Atividades Turísticas
Art. 11. Ao Departamento de Atividades Turísticas compete coordenar e
supervisionar as atividades do setor turístico estadual, promover a implantação
da infra-estrutura de turismo no Estado e articular-se com os órgãos congéneres
dos demais níveis de governo e do setor privado.
Seção VIII
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 12. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção IX
Departamento de Administração
Art. 13. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo e
comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria, assim
como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO

V

DIRIGENTES
Art. 14.
dirigidos:

Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão

I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Comunicação Social, por
Assessores-Chefes;
IV — os Departamentos de Atividades Industriais, Comerciais e Turísticas, por Diretores Gerais de Departamento;
V — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
VI — o Departamento de Administração, por um Díretor de Departamento.
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DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 15. Fica o Secretário de Estado autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos, entidades e sociedades que exerçam atividades
congéneres ou interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III -— Instituir mecanismos de natureza transitória visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 16. Fica integrado na estrutura básica da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Turismo, o Departamento Autónomo de Atividades e
Recursos Minerais e Energéticos do antigo Estado do Rio de Janeiro, até que
o titular da Pasta disponha a respeito.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Mareei Dczon Costa Hasslocher.
Ronaldo Costa Couto
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Seção II
Estrutura Básica

DECRETO N 8 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da Secretaria de Estado de Justiça e dá outras providências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7" do Decreto-lei n'' l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO

I

COMPETÊNCIA
9

Art. l À Secretaria de Estado de Justiça, observada a política de
desenvolvimento económico e social do Estado, compete promover, coordenai
e controlar as atividades pertinentes à:
1 — ordem jurídica em geral, mantendo estreito relacionamento com os
órgãos do Poder Judiciário, em matérias de interesse ou a cargo do Podei
Executivo;
II — administração dos sistemas penitenciário e de recuperação de
menores;
III — administração e defesa do património imobiliário do Estado;
IV — guarda de bens móveis recolhidos por determinação de autoridade
judiciária ou administrativa;
V — supervisão, cadastramento e processamento dos serviços de registio
do comércio;
VI — fiscalização do cumprimento das leis e regulamentos administrativos no Estado;
VII — assistência jurídica e consultiva aos municípios;
VIII —• catalogação e publicação sistemática da legislação estadual;
IX — execução e planejamento orçamentário, financeiro e contáb'1 da
Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria Geral da Justiça;
X — executar os serviços relativos às atividades diplomáticas e consulares,
no âmbito do Estado, ressalvadas as competências das autoridades federais e da
Secretaria de Governo.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições

Especiais

Art. 2* A Secretaria de Estado de Justiça será dirigida por um Secretário
de Estado, com a colaboração de um Subsecretário que o substituirá em
seus impedimentos.
Publicado no Z).O. de 15-3-75.

Art. 3 A Secretaria de Estado de Justiça tem a seguinte estrutura
básica:
1 — ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AU
SECRETARIO:
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.
II — ÓRGÃOS COLEGIADOS:
I) Conselho Penitenciário;
2} Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro.

III — ÓRGÃO SETORIAL DE PLANEJAMENTO:
Subsecretária.
IV — ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA:
1) Departamento de Assuntos de Justiça:
2 j Departamento do Sistema Penitenciário;
3) Departamento do Sistema de Recuperação de Menores;
4) Departamento do Património Imobiliário do Estado;
5) Departamento do Depósito Público do Estado;
6) Departamento de Fiscalização de Leis e Regulamentos Administrativos
do Estado;
7) Departamento de Assistência Jurídica e Cosultiva aos Municípios;
8) Inspetoria Setorial de Finanças.
V — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.
VI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
II)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

- ÓRGÃOS LOCAIS:
Presídio Geral do Estado;
Penitenciária Vieira Ferreira Neto;
Instituto Social de Recuperação Feminina;
Instituto Social de Recuperação do Menor;
Colónia Agrícola Industrial de Grubixais;
Instituto de Classificação Nelson Hungria;
Instituto Penal Lemos Brito;
Instituto Penal Milton Dias Moreira;
Instituto de Ressocialização Magarinos Torres;
Instituto Presídio Hélio Gomes;
Instituto Presidio Evaristo de Morais;
Instituto Penal Esmeraldino Bandeira;
Instituto Penal Talavera Bruce;
Instituto Penal Cândido Mendes;
Instituto Moniz Sodré;
Hospital Penitenciário;
Hospital Heitor Carrilho;
Penitenciária Industrial e Agrícola de Magé.
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CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 4' Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário,
em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoria Jurídica
Art. 5' A Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos
e assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoria de Comunicação Social
Art. 6° A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resultados
obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações com
órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades afins.
Seção IV
Conselho Penitenciário
Art. 7' O Conselho Penitenciário tem a competência prevista na legislação federal e estadual pertinentes e nos dispositivos regulamentares respectivos.
Seção V
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro
Art. 8' A Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, subordinada
administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e, tecnicamente, ao
Departamento Nacional do Registro do Comércio, tem por atribuição o Registro
do Comércio e atividades afins, no âmbito estadual, de acordo com a legislação
federal específica e estadual, no que couber.
Seção VI
Subsecretária
Art. 9' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização
administrativa.
Seção VII
Departamento de Assuntos de Justiça
Art. 10. Ao Departamento de Assuntos de Justiça, compete atuar no
campo das atividades atinentes às relações administrativas entre os Poderes
Executivo e Judiciário, integrando as atividades da Justiça em todos os
setores, públicos e privados, em cooperação com o Poder Judiciário Estadual
e com o Ministério da Justiça.
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Seção VIII
Departamento do Sistema Penitenciário
Art. 11. Ao Departamento do Sistema Penitenciário, compete atuar no
campo das atividades atinentes aos estabelecimentos penitenciários, propiciando
a recuperação dos apenados e criando condições para o retorno dos mesmos
à vida social, através do trabalho útil.
Seção IX
Departamento do Sistema de Recuperação de Menores
Art. 12. Ao Departamento do Sistema de
compete atuar no campo das atividades atinentes
inlratores, realizando, através de estabelecimentos
zação e o aprendizado profissional dos mesmos,
social útil.

Recuperação de Menores,
j recuperação de menores
especializados, a ressocialicapacitando-os para a vida

Seção X
Departamento do Património Imobiliário do Estado
Art. 13. Ao Departamento do Património Imobiliário do Estado, compete
atuar no campo das atividades atinentes à gestão do património imobiliário
do Estado, velando pela utilização dos imóveis do Estado no fim especifico
para o qual foram destinados.
Seção XI
Departamento do Depósito Público do Estado
Art. 14. Ao Departamento do Depósito Público do Estado, compete
atuar no campo das atividades atinentes à guarda e conservação dos bens
móveis recolhidos por determinação de autoridade judiciária ou administrativa
do Estado.
Seção XII
Departamento de Fiscalização de Leis e Regulamentos Administrativos do Estado
Art. 15. Ao Departamento de Fiscalização de Leis e Regulamentos
Administrativos do Estado, compete atuar no campo das atividades atinentes
ã execução dos comandos instituídos pelas leis e regulamentos de policia
administrativa do Estado, mantendo contato com os demais órgãos da administração, relativamente às diversas matérias de sua competência específica.
Seção XIII
Departamento de Assistência Jurídica e Consultiva aos Municípios
Art. 16. Ao Departamento de Assistência Jurídica e Consultiva aos
Municípios, compete atuar no campo das atividades atinentes à prestação de
assistência jurídica e consultiva aos municípios, promovendo cursos de especialização sobre assuntos de sua competência específica, com ênfase municipal.
Seção XIV
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 17. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas
com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
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Seção XV
Departamento de Administração
Art. 18. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado ã Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo
e comunicações administrativas necessários ao tuncionamento da Secretaria,
assim como os serviços de zeladoria e portaria.
Seção XVI

DECRETO N? 9 — De 15 de marco de 1975

Órgãos Locais
Art. 19. Os órgãos locais, integrados em sistema, serão regulamentados
por ato do Secretário de Estado de Justiça, que lhes fixará a estrutura,
composição e funcionamento.

0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 79 do Decreto-lei n' l, de 15 de março de 1975, decreta:

CAPÍTULO IV

DIRIGENTES
Art. 20.
dirigidas:

CAPÍTULO l

Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão

COMPETÊNCIA

I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica, por um Assessor-Chefe;
IV — a Assessoria de Comunicação Social, por um Assessor-Chefe;
V — os Órgãos Colegiados, por Presidentes;
VI — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
VII — os Departamentos de apoio técnico, por Diretores Gera:s de
Departamento;
VIII — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento;
IX — os Estabelecimentos Prisionais, por Diretores.
CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 21.

Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos e dá outras
providências.

Fica o Secretário de Estado autorizado a:

I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
H — tornar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou
interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória, visando à soluçSo de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o Regimento Interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 22. Este decreto entra em
revogadas as disposições em contrário.

vigor na

data

de

Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA.
Laudo de Almeida Camargo.
Ronaldo Costa Couto.

sua

publicação,

Art. l" Ã Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos, observada
a política de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — planejar e executar as obras públicas a cargo do Estado do Rio
de Janeiro;
II — operar e, quando for o caso, fiscalizar os serviços públicos de
interesse estadual, incluída a construção de habitações;
III — propor o Plano de Saneamento Básico do Estado, nele incluído
o estabelecimento de normas básicas de preservação do meio ambiente a serem
observadas no seu território e bem assim os Planos Diretores de Saneamento
e Controle de Aguas das Bacias de seus rios e lagoas;
IV — propor normas básicas e padronizadas, capazes de racionalizar a
execução de obras de edifícios públicos a cargo do Estado;
V — elaborar e propor planos gerais de gás combustível canalizado e
de eletrificação, respeitadas quanto a estes as concessões federais existentes;
VI — propor programas, tanto quanto possível autofinanciáveis, de
urbanização e construção de habitações, observado o que dispuser a legislação
federal a respeito;
VII .— executar as obras públicas a cargo do Estado, as de controle de
cheias, regularização e dragagem de rios e lagoas situados nos • limites do
seu território, bem como o plano de construção de habitações;
VIII — operar através de órgãos de administração indireta compatíveis,.
os serviços públicos de fornecimento de água e esgoto, bem como o fornecimento de gás e energia etlétrica que se revestem de natureza industrial;
IX — operar as redes hidrológicas nas bacias de drenagem estaduais de
rios e lagoas para finalidades de estudo do seu regime e da utilização e
balanço dos seus recursos hídricos;
X — fiscalizar os serviços públicos incluídos em sua área de competência,
quando executados sob a forma de concessão;
XI — fiscalizar a obediência aos padrões básicos de preservação do
meio ambiente.
Publicado no D.O. de 15-3-75.
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CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção l
Disposições Especiais
Art. 2' A Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos será dirigida por um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário
que o substituirá em seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Àrt. 3" A Secretaria de Estado tem a seguinte estrutura básica:
I
1
2
3

_ órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário:
— Gabinete do Secretário;
— Assessoria Jurídica;
— Assessoria de Comunicação Social.

II — Órgãos Colegiados:
1 — Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA;
2 — Comissão Estadual de Controle de Telefones.
III — Órgão Setorial de Planejamento:
Subsecretária.
IV — Órgão Setorial de Administração Financeira, Contabilidade e Auditoria:
Inspetoria Setorial de Finanças.
V — Órgão de Apoio Administrativo:
Departamento de Administração.
VI — Órgãos Locais;
J — Instituto de Conservação da Natureza;
2 — Instituto de Engenharia Sanitária.
CAPÍTULO III

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
9

Art. 4 Vinculam-se à Secretaria de Estado e são por ela supervisionados:
1 — Empresa de Saneamento da Guanabara (ESAG);
2 — Companhia Estadual de Águas da Guanabara (CEDAG);
3 — Companhia de Saneamento do Estado do Rio de Janeiro (SANERJ);
4 — Companhia de Habitação Popular do Estado da Guanabara;
5 — Companhia de Habitação Popular do Estado do Rio de Janeiro;
6 — Companhia Estadual de Gás (CEG);
7 — Centrais Elétricas Fluminenses S.A. (CELF);
8 — Companhia Estadual de Telefones (CETEL);
9 — Companhia de Desenvolvimento de Comunidades (CODESCO);
10 — Companhia Fluminense de Desenvolvimento Urbano (DESURJ).

CAPÍTULO IV
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 59 Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário, em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoria Jurídica
Art. 6' À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoria de Comunicação Social
Art. 7" À Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, dKulgando as medidas executadas e os resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades afins.
Seção IV
Órgãos Colegiados
Comissão Estadual de Controle Ambiental
Àrt. 8' À Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA, diretamente vinculada ao Secretário de Estado de Obras e Serviços Públicos, compete a coordenação, a supervisão e o controle da utilização racional do meio
ambiente no território do Estado do Rio de Janeiro.
Seção V
Comissão Estadual de Controle de Telefones
Art. Q9 À Comissão Estadual de Controle de Telefones, diretamente vinculada ao Secretário de Estado, compete coordenar, fiscalizar e controlar os
serviços concedidos de telefones do Estado.
Seção VI
Subsecretária
Art. 10. A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
torem especificamente delegadas.
Parágrafo único. À Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado, relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa.
|
Seção VII
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 11. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado ã Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,

compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção VIII
Departamento de Administração
Art. 12. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo
e comunicações administrativas, necessários ao funcionamento da Secretaria,
assim como os serviços de reladoria e portaria.
Seção IX
Órgãos Locais
Art. 13. Os órgãos locais serão regulamentados por ato do Secretário
de Estado, que lhes fixará a estrutura, a composição e o funcionamento.
CAPÍTULO V
DIRIGENTES
Art. 14. Os órgãos competentes da estrutura básica da Secretaria serão
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica, por um Assessor-Chefe;
IV — a Assessoria de Comunicação Social, por um Assessor-Chefe;
V — os órgãos colegiados, por Presidentes;
VI — - a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
VII —- o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento.
VIII — os Institutos, por Diretores.
CAPÍTULO vi
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 15. Fica o Secretário de Estado autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres
ou interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória visando à solução
de problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Hugo de Mattos Santos,
Ronaldo Costa Couto

DECRETO N? 10 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica
Secretaria de Estado de Saúde e dá outras providências.

da

O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7' do Decreto-lei n° l, de 15 de março de 1975, decretar
CAPÍTULO i
COMPETÊNCIA
Art. 1°
A Secretaria de Estado de Saúde, observada
de desenvolvimento económico e social do Estado, compete;

a

política

l — estabelecer normas complementares de proteção e recuperação
da saúde;
II — elaborar e propor planos estaduais de saúde;
III — promover, planejar, orientar, coordenar e executar programas,
atividades e projetos de saúde em todo o território estadual;
IV — exercer o controle sobre o exercício das profissões de saúde e o
funcionamento dos estabelecimentos que direta ou indiretamente se relacionem
com o exercício dessas profissões;
V — orientar, coordenar e apoiar tecnicamente as atividades de saúde
desenvolvidas pelos Municípios e pelo setor privado;
VI — formular, coordenar, orientar e avaliar os programas prioritários
de saúde;
VII — promover a melhoria das condições nutricionais dos habitantes,
das condições de trabalho e do ambiente, observada a legislação federal
pertinente;
VIII — promover e executar programas de estudo, capacitação, treinamento, aperfeiçoamento e especialização de pessoal de nível universitário,
médio e auxiliar, necessário ao setor saúde;
IX — propor normas jurídicas complementares à legislação federal,
destinadas a estabelecer direitos e obrigações de pessoas, assim como a regular
condições, formas e exigências a que ficam submetidas certas atividades e
bens, no interesse da saúde individual e coletiva.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2" A Secretaria de Estado de Saúde será dirigida por um
Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário que o substituirá
em seus impedimentos.
Publicado no D.O. de 15-3-75.
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Seção II
Estrutura Básica
Art. 3" A Secretaria de Estado de Saúde tem a seguinte estrutura
básica:
I — Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário;
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.
II — Órgão Setorial de Planejamento;
Subsecretária;
a) Departamento de Programas Especiais.
III — Órgãos de Apoio Técnico, Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria;
1) Departamento de Organização e Administração de Serviços
de Saúde;
2) Departamento de Fiscalização Sanitária;
3) Departamento de Epidemiologia e Controle de Doenças;
4) Inspetoria Setorial de Finanças.
IV — Órgão de Apoio Administrativo;
Departamento de Administração.
CAPÍTULO

III

ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Art. 4" Vincula-se à Secretaria de Estado de Saúde e é por ela
supervisionado:
— Instituto Vital Brasil.
CAPÍTULO iv
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 5° Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe e ao Subsecretário em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoria
Jurídica
Art. 6" À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos
e assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoria de Comunicação Social
Art. 7° A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar
as atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os
resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de
informações com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de
atividades afins.
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Seção IV
Subsecretária
Art. 8' À Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que
lhe forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização
administrativa.
Seção V
Departamento de Programas Especiais
Art. 9" Ao Departamento de Programas Especiais compete planejar,
coordenar, orientar e supervisionar a execução das atividades especializadas
nos campos da proteção à maternidade, infância e adolescência, da saúde
dental, mental e ambiental, bem como promover e executar programas de
preparação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal de saúde.
Seção VI
Departamento de Organização e Administração
de Serviços de Saúde
Art. 10. Ao Departamento de Organização e Administração de Serviços
de Saúde compete organizar e operar os ambulatórios, unidades médicosanitárias, unidades hospitalares e laboratórios de saúde da Secretaria e
prestar apoio técnico aos programas integrados de saúde desenvolvidos por
órgãos da administração municipal e por instituições do setor privado.
Seção Vil
Departamento de Fiscalização

Sanitária

Art. 11. Ao Departamento de Fiscalização Sanitária compete cumprir
e fazer cumprir, no Estado, as normas da legislação federal vigente relativas
à fiscalização e ao controle dos estabelecimentos que direta ou indiretamente
se relacionem com o exercício dessa atividade e dos medicamentos, drogas
e alimentos.
Seção VIII
Departamento de Epidemiologia e Controle de Doenças
Art. 12. Ao Departamento de Epidemiologia e Controle de Doenças
compete executar e orientar a execução de medidas epidemiológicas e
profiláticas, que visem à prevenção e ao controle das doenças transmissíveis
agudas e crónicas, bem como de atividades que permitam prevenir ou controlar
os acidentes pessoais e as doenças não transmissíveis que unstituam ou
venham a constituir problema de interesse coletivo.
Seção IX
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 13. À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
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Seção X
Departamento de Administração
Art. H. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente
subordinado à Secretaria de Estado de Administração, competem os serviços
administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte,
arquivo e comunicações administrativas necessários ao funcionamento da
Secretaria, assim como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO

V

DIRIGENTES
Àrt. 15. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II •— o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Àssessoria Jurídica, por um Àssessor-Chefe;
IV — a Àssessoria de Comunicação Social, por um Assessor-Cheie;
V — o Departamento de Organização e Administração de Serviços de
Saúde, por um Diretor Geral de Departamento;
VI — o Departamento de Fiscalização Sanitária, por um Diretor Geral
de Departamento;
VII — o Departamento de Epidemiologia e Controle de Doenças, por
um Diretor Geral de Departamento.
VIII — o Departamento de Programas Especiais, por um Diretor Geral
de Departamento;
IX — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças:
X — o Departamento de Administração, por um Diretor de
Departamento.

CAPÍTULO vi
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 16. Fica o Secretário de Estado autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
de cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção dos órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres
ou interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento de
suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 17. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Ernani de Paiva Ferreira Braga
Ronaldo Costa Couto

DECRETO N? 11 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Estado de Segurança Pública e dá outras providências .
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7' do Decreto-lei n1' l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO l
COMPETÊNCIA
Art. l 9 A Secretaria de Estado de Segurança Pública compete:
I — planejar, supervisionar, coordenar e orientar as atividades de segurança pública;
II — dirigir e coordenar as atividades de Policia Judiciária no Estado;
III — aplicar a legislação de trânsito de veículos e pedestres, em articulação com a Secretaria de Estado de Transportes;
IV — executar o policiamento ostensivo e fardado;
V — coordenar as medidas preventivas de combate ao fogo e promover
a extinção de incêndios e o salvamento de vida e haveres nos casos de desastres e sinistros;
VI —• exercer atividades de proteção e segurança aos banhistas nas
praias e balneários;
VII — realizar a busca e o salvamento marítimo;
VIII — planejar, supervisionar, coordenar e orientar a defesa civil da
população contra as calamidades públicas;
IX — exercer as atividades de segurança interna de sua competência.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2° A Secretaria de Estado de Segurança Pública será dirigida por
um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário que o
substituirá em seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Estado de Segurança Pública tem a seguinte
estrutura básica:

l — ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO SECRETARIO:
Publicado no D.O. de 15-3-75.
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1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.
II — ÓRGÃO SETORIAL DE PLANEJAMENTO:
Subsecretária.
III — ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA:
l ) Departamento Geral de Investigações Especiais;
2) Departamento Geral de Polícia Civil;
3) Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro;
4) Departamento Geral de Defesa Civil;
5) Inspetoria Setorial de Finanças.
IV — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.
CAPÍTULO III
COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Subsecretária
Art. 4' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Si-cretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa .
Seção II
Gabinete do Secretário
Art. 59 Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário, em suas representações social e funcional.
Seção III
Assessor/a Jurídica
Art. 6' À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em piocessos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção IV
Assessoria de Comunicação Social
Art. 79 A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades afins.
Seção V
Departamento Geral de Investigações Especiais
Art. S° Ao Departamento Geral de Investigações Especiais compete
realizar as investigações especiais julgadas indispensáveis ao faom cumprimento
de tarefas diretamente avocadas pelo Secretário.

Seção VI
Departamento Geral de Policia Civil
Art. 9"> Ao Departamento Geral de Polícia Civil compete:
I — dirigir, coordenar e controlar as atividades de Polícia Judiciária;
II — sistematizar e padronizar os serviços de Polícia Judiciária e os
correlatas de sua competência, bem como disciplinar as relações com outros
órgãos da Secretaria.
III — planejar, supervisionar, coordenar e orientar doutrinária e normativamente as atividades de segurança pública que envolvam mais de um órgão
do Departamento:
IV — promover o intercâmbio policial com as outras unidades da Federação;
V — autorizar, orientar e fiscalizar o funcionamento de organizações de
segurança bancária e creditícia e cutras, nos termos da lei;
VI — coordenar, controlar e fiscalizar o emprego dos meios utilizados pelos
órgãos integrantes do sistema de comunicações da Secretaria.
Seção VII
Polícia Militar do Rio de Janeiro
Art. 10. À Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro compete:
I — executar o policiamento ostensivo e fardado;
II — patrulhar, com os meios adequados, as zonas urbanas, suburbanas e
rurais, bem como os grandes parques;
III — atuar de maneira preventiva como força de dissuasão, onde se
presuma ser possível a perturbação da ordem;
IV — atuar de maneira repressiva em caso de perturbação da ordem,
precedendo ao eventual emprego das Forças Armadas;
V •— executar os serviços de rádio-patrulha;
VI — executar o policiamento do trânsito.
Seção VIII
Departamento Geral de Defesa Civil
Art. 11. Ao Departamento Geral de Defesa Civil compete:
I — coordenar e fiscalizar as medidas preventivas contra incêndios;
II — promover a extinçãço de incêndios;
III — promover o salvamento de vidas e haveres em perigo;
IV — realizar a proteção e o salvamento de vidas nas praias e balneários,
na orla marítima, baías, lagos e rios do Estado;
V — realizar a busca e o salvamento maritimo;
VI — planejar, supervisionar, coordenar e orientar a defesa civil da população contra as calamidades públicas.
Seção IX
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 12. À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda,
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
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Seção X
Departamento de Administração
Art. 13. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo e
comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria, assim
como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO IV

DIRIGENTES
Art. 14. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica, por um Assessor-Chefe;
IV — a Assessoria de Comunicação Social, por um Assessor-Chefe;
V — o Departamento Geral de Investigações Especiais, por um Diretor
Geral de Departamento;
VI — o Departamento Geral de Polícia Civil, por um Diretor Gerai de
Departamento;
VII — a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, por um Comandante Geral;
VIII — o Departamento Geral de Defesa Civil, por um Diretor Geral de
Departamento que será também o Comandante do Corpo de Bombeiros do
Estado do Rio de Janeiro;
IX — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
X — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento .
CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 15 — Fica o Secretário de Estado autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres
ou interdependentes incluídas na competência da Secretaria:
III — instituir mecanismos de natureza transitória, visando à solução
de problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Oswaldo Ignácio Domingues
Ronaldo Conta Conto

DECRETO N? 12 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da Secretaria de Estado de Transpordes e dá outras providências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 7° do Decreto-lei n9 l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO l
COMPETÊNCIA
Art. l* A Secretaria de Estado de Transportes, observada a política
de desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — os estudos, as pesquisas e o planejamento do sistema de transportes
do Estado do Rio de Janeiro, com vista a assegurar ao desenvolvimento social
e económico do Estado adequada infra-estrutura viária, racionalmente operada
e que permita ao usuário a adoção do meio de locomoção mais económico;
II — prover os meios e promover providências para a existência de um
Plano Diretor Viário do Estado, que discipline Os investimentos públicos no
setor de transportes e busque soluções para integração harmónica dos diversos
modos, tendo em vista, ainda, a necessária articulação com Os sistemas de
transporte federal e municipal existentes no Estado;
III — promover a construção das vias de circulação e a implantação dos
serviços de transporte indispensáveis ao atendimento das necessidades do Estado e de sua população, segundo a escala de prioridades imposta pelos estudos
a que se referem os incisos anteriores;
IV — operar adequadamente os serviços de transporte e terminais que
sejam prestados diretamente pelo Estado aos usuários e zelar pela qualidade,
segurança e eficiência desses serviços quando confiados, segundo qualquer
modalidade em direito permitida, à iniciativa privada;
V — planejar, normatizar e fiscalizar o trânsito e o tráfego no Estado,
em obediência aos melhores preceitos e padrões técnicos de engenharia de
trânsito e disciplinas afins, e aplicar, em articulação com a Secretaria de
Estado de Segurança Pública, a legislação de trânsito de veículos e pedestres;
VI — zelar pelo cumprimento das disposições legais incidentes sobre o
exercício das atividades afetas à Secretaria e demais princípios legais vigorantes e, bem assim, pelo constante aprimoramento dos métodos e padrões
de desempenho administrativo;
Vil — manter permanente entendimento com as autoridades públicas,
de nível federal ou municipal, nos assuntos que lhe são atetos e, bem assim,
com entidades públicas ou privadas que atuem no setor de transportes;
VIII — manter adequado serviço de divulgação e informação ao público
sobre os assuntos que lhe são afetos;
Publicado no D.O. de 15-3-75.
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IX — propor a nível setorial, estudos, planos, programas e projetos de
transportes;
X — propor tarifas referentes a serviços de sua competência.

III — Empresa Pública:
Empresa Estadual de Viação — (SERVE).
IV — Fundação:
Fundação dos Terminais Rodoviários e Estacionamentos do Estado da
Guanabara — (FTREG).

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2' A Secretária de Estado de Transportes será dirigida por um
Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário que o substituirá
em seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3" A Secretaria de Estado de Transportes tem a seguinte estrutura
básica:
I — Órgãos de Assistência Direta e Imediata ao Secretário:
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.
II — Órgão Colegiado:
Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN) .
III — Órgão Setorial de Planejamento:
Subsecretária.
IV — Órgãos de Apoio Técnico, Administração Financeira, Contabilidade
e Auditoria:
1) Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN);
2) Departamento Geral de Transportes Concedidos;
3) Inspetoria Setorial de Finanças.
V — Órgão de Apoio Administrativo:
Departamento de Administração.

CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Su&secrefaria
Art. 5' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado,
relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa .
Seção II
Gabinete do Secretário
Art. 6' Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário, em suas representações social e funcional.
Seção III
Assessoria /urídica
Art. 7° A Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos
e assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção IV
Assessoria de Comunicação Social

CAPÍTULO III

Art. 8'' A Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas divulgando as medidas executadas e os resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades
afins.

ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
Art. 4' Vinculam-se à Secretaria de Estado de Transportes e são por
ela supervisionados:
I — Autarquias:
1) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro — DER-RJ;
2) Departamento de Estradas de Rodagem do Estado da Guanabara —
(DER-GB);
3) Departamento de Portos e Navegação — (DPN-RJ);
II — Sociedades de Economia Mista:
1) Companhia de Transportes Coletivos do Estado da Guanabara —
CTC;
2) Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro — Metro.

Seção V
Conselho Estadual de Trânsito
Art. 9° Ao Conselho Estadual de Trânsito, integrado no Sistema Nacional de Trânsito e tecnicamente subordinado ao Conselho Nacional de l rânsito,
na forma da legislação federal em vigor, compete as atribuições que ihe
reserva aquela legislação, como órgão máximo normativo do trânsito na área
do Estado do Rio de Janeiro.
Seção VI
Departamento Estadual de Trânsito
Art. 10. Ao Departamento Estadual de l rânsito (DETRAN-RJ) compete a administração do transito urbano do Estado, mediante aplicação dos
melhores princípios de engenharia de trânsito e disciplinas correlatas; a orqanização, o planejamento, o funcionamento e o controle do trânsito e do tráfego
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urbanos, fixando políticas e normas, bem como cumprir e fazer cumprir a
legislarão de trânsito em todo o Estado.
Parágrafo único. O policiamento ostensivo do trânsito competirá mediante convénio a ser firmado entre as Secretarieis de Estado de l ransportes e
de Segurança Pública, a torça policiai especializada da Policia Militar do
Estado.
Seção VII
Departamento Geral de 7 ransportes Concedidos
Art. 11. Ao Departamento Geral de Transportes Concedidos compete
o planejamento, a supervisão e o controle tecnito-econômico dos servidos de
interesse público de transportes de passageiros em veículos coletivos, desde
que tais serviços estejam sob jurisdição do Estado e confiados, por qualquer
dos regimes em direito permitidos, à iniciativa privada.
Seção VIII
Inspetoria Setorial de Finanças
Art 12. A Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças da Secretaria de Estado de Fazenda
compete, no âmbito da Secretaria, coordenar e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção IX
Departamento de Administração
Art. 13. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços adm nistrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo e
comunicações admm.strativas necessários ao funcionamento da Secretaria, assim
como os serviços de ic.adoria e portaria.

Art. H.
dirigidos:
l —
II —
III —
IV —
V —
VI —

CAPfruLo V
DIRIGENTES
Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão

a Subsecretária, por um Subsecretário;
o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
a Assessoria Jurídica, por um Assessor-Chefe;
a Assessoria de Comunicação Social, por um Assessor-Chefe;
o Conselho Estadual de Trânsito, por um Presidente;
o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), por um Diretor Geral de Departamento;
VII — o Departamento Geral de Transportes Concedidos, por um Direretor Geral de Departamento;
VIII — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças:
IX — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento .
CAPÍTULO vi
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 15. Fica o Secretário de Estado autorizado a;
l — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e desiçinar os ocupantes de funções gratiticadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
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II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou
interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória, visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento de
suas unidades e as atribuições di>s servidores nela lotados, ouvida a SecreUria
de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 16. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
fo.tet Sarai
Ronaldo Costa Couto
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DECRETO N? 13 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica
Secretaria de Estado de Fazenda e da outras providências.

da

0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 7" do Decreto-lei n1' l, de 15 de marçc de 1975, decreta:
CAPÍTULO i
COMPETÊNCIA
Art. l' A Secretaria de Estado de Fazenda, observada a política de
desenvolvimento económico e social do Estado, compete:
1 — formular e manipular, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoría do Estado, diretrizes e instrumentos
relativos à política e à administração econômico-tributária, fiscal e financeira
do Estado;
II — coordenar e executar a política de crédito público, centralizar e
guardar os valores mobiliários e administrar os recursos e fundos financeiros
do Estado;
III — sugerir, em articulação com a Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado, critérios para a concessão de incentivos fiscais e financeiros, tendo em vista o desenvolvimento económico e social
do Estado;
IV — coordenar, supervisionar e exercer o controle das atividades das
instituições financeiras previstas em sua área de competência;
V — executar as medidas necessárias à obtenção de recursos financeiros
de origem tributária e outros;
VI — coordenar, supervisionar e administrar o Sistema Tributário Estadual
<e o relacionamento fisco—contribuinte;
VII — promover c administrar a inscrição e a cobrança administrativa da
dívida ativa do Estado;
VIII — estabelecer, em articulação com a Secretaria de Planejamento e
Coordenação Gerai da Governadoria do Estado, a programação financeira de
desembolso do Estado;
IX — exercer o controle do gasto público, mediante o desembolso programado de recursos financeiros alocados aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual, e da capacidade de endividamento do Estado;
X — coordenar e executar as atividades relativas à administração financeira,
contabilidade e auditoria dos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta
e Fundações instituídas pelo Poder Executivo;
XI — conduzir, promover e negociar, diretamente ou autorizar expressamente, a contratação de empréstimos, financiamentos ou quaisquer tipos de
Publicado no D.O. de 15-3-75.

obrigação por órgãos e entidades da Administração Estadual Direta ou Indireta
e fundações que recebam transferências do Tesouro do Estado, relativos a
projetos e programas previamente aprovados;
XII — estabelecer normas sobre aplicações de eventuais saidos ou disponibilidades financeiras em poder de entidades da Administração Estadual Indireta
ou de entidades por estas controladas e de fundações supervisionadas pelo
Estado;
XIII — estabelecer normas para concessão de fiança, aval ou outro tipo
de garantia, oferecida pelo Tesouro do Estado, nas operações de empréstimos,
financiamentos ou quaisquer tipos de obrigações;
XIV — propor normas relativas a licitações para compras, obras, serviços
e alienações a serem obedecidas pela Administração Pública Estadual;
XV — promover a execução centralizada do orçamento da Receita e de
Despesa do Estado, assim como a realização de Operações de Crédito;
XVI — arrecadar e centralizar a Receita Geral do Estado, estabelecendo
as normas para sua execução;
XVII — estabelecer sistemas de informações financeiras visando assegurar
melhor utilização dos recursos públicos;
XVIII — manter adequado sistema de controle, apto a fornecer ao Tribunal
de Contas do Estado informações sobre a administração orçamentaria, financeira
e patrimonial do Estado;
XIX — coordenar e exercer as atividades financeiras do setor previdenciário
do Estado;
XX — coordenar e exercer as atividades relacionadas com loterias do
Estado;
XXI — centralizar, executar e coordenar os serviços de auditoria geral do
Estado, bem como efetuar, diretamente ou autorizar expressamente, a contratação de auditorias externas e independentes para órgãos, entidades e fundações
vinculadas ou supervisionadas pela Administração Pública Estadual.
CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Art. 2' A Secretaria de Estado de Fazenda será dirigida por um Secretário de Estado, com a colaboração de um Subsecretário, que o substituirá em
seus impedimentos.
Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Estado de Fazenda tem a seguinte estrutura básica:
I _ ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA AO SECRETÁRIO:
1) Gabinete do Secretário,
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.
II — ÓRGÃO COLEGIADO:
Conselho de Contribuintes.
III — ÓRGÃO SETORIAL DE PLANEJAMENTO:
Subsecretária.
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IV — ÓRGÃOS DE APOIO TÉCNICO:
1) Superintendência de Administração Tributária;
2) Superintendência de Informações Econômico-Fiscais;
3) Superintendência do Tesouro Estadual;
4) Inspetoria Geral de Finanças;
5) Auditoria Geral do Estado.
V - ÓRGÃO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
CONTABILIDADE E AUDITORIA:
Inspetoria Setorial de Finanças.
VI — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.
CAPÍTUIO m
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES

tados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo Intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura Ho Estado ou de atividades afins.

Art. 4' Vinculam-se à Secretaria de Estado de Fazenda e são por ela
supervisionados:
I — Banco do Estado do Rio de Janeiro S.A.
II — Banco do Estado da Guanabara S.A. (BEG);
III — Companhia Progresso do Estado da Guanabara (COPEG);
IV — NOVA CODERJ — Companhia de Desenvo'vimento do Estado
do Rio de Janeiro S.A.;
V — Companhia de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S.A.
— CODERJ;
VI — CODERJ Títulos e Valores S.A.;
VII — CODERJ Crédito Imobiliário S.A.;
VIII — CODERJ Crédito, Financiamento e Investimento S.A.;
IX — CODERJ Seguros S.A.;
X — Instituto de Previdência do Estado da Guanabara;
XI — Instituto de Previdência Social do Estado do Rio;
XII — Loteria do Estado da Guanabara;
XIII — Fundação Centro de Processamento de Dados do Estado do Rio
de Janeiro.
CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Gabinete do Secretário
Art. 5" Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe e ao Subsecretário,
em suas representações social e funcional.
Seção II
Assessoria Jurídica
Art. 6V À Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.
Seção III
Assessoria de Comunicação Social
Art. 7° À Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os resul-

Seção IV
Conselho de Contribuintes do Estado
Art. 8' Ao Conselho de Contribuintes do Estado compete o lulg?mento,
em segunda instância, dos recursos referentes a processos tributárias administrativos .
Seção V
Subsecretária
Art. 9' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário
no desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
Parágrafo único. A Subsecretária subordina-se tecnicamente à Subsecretária de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa.
Seção VI
Superintendência de Administração Tributária
Art. IO. A Superintendência da Administração Tributária compete exercer
a supervisão, orientação, controle e avaliação da administração tributária
estadual.
Seção VII
Superintendência de Informações Econômico-Piscais
Art. 11. A Superintendência de Informações Econômico-Fiscais compete
coordenar, orientar e avaliar a execução das atividades de informática econômico-fiscais no âmbito da administração fazendária do Estado.
Seção VIII
Superintendência do Tesouro Estadual
Art. 12. A Superintendência do Tesouro Estidual compete coordenar c
executar a política de crédito público, promover c centralizar a guarda de
valores mobiliários e administrar os recursos financeiros do Estado.
Seção IX
Inspetoria Geral de Finanças
Art. 13. A Inspetoria Geral de Finanças, órgão central do Sistema Estadual de Administração Financeira e Contabilidade, compete a orientação normativa e a supervisão técnica das atividades de administração financeira e
contábil da Administração Pública Estadual.
Seção X
Auditoria Geral do Estado
Art. 14. A Auditoria Geral do Estado, órgão central de auditoria, compete averiguar a regularidade na realização da receita e da despesa, examinar
os atos que resultem o nascimento e a extinção de direitos e obrigações, fiscalizar a guarda e aplicação de dinheiro, valores e outros bens do Estado ou
a ele confiados e controlar o exercício de todas atividades financeiras, orçamentarias e patrimoniais, visando a salvaguarda dos bens, a verificação da
exatidão e regu'aridade das contas e da boa execução do orçamento, observadas
as normas gerais em vigor.
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Seção XI
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 15. À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado à Inspetoria Geral de Finanças, compete, no âmbito da Secretaria, coordenar
e executar as atividades relacionadas com a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
Seção XII
Departamento de Administração
Art. 16. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo e
comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria, assim
como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO v
DIRIGENTES
Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão

Art. 17.
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — a Assessoria Jurídica e a Assessoria de Comunicação Social, por
Assessores-Chefes;
IV — o Conselho de Contribuintes, por seu Presidente;
V — a Superintendência de Administração Tributária, a Superintendência
de Informações Econômico-Fiscais e a Superintendência do Tesouro Estadual,
por Superintendentes;
VI — a Inspetoria Geral de Finanças, por um Inspetor Geral de Finanças;
V T I — a Auditoria Geral do Estado, por um Auditor Geral;
VIII — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
IX — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento.
Art. 18. Fica o Secretário de Estado de Fazenda autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de funções gratificadas decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II -— tomar as providências necessárias à transformação, incorporação, fusão
e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou interdependentes na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória visando â solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e funcionamento de
suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados, ouvida a Secretaria
de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 19. Fica integrado na estrutura básica da Secretaria de Estado de
Fazenda o Departamento Autónomo Loteria do Estado do Rio de Janeiro, da
antiga estrutura daquele Estado, até que o titular da pasta disponha a respeito.
Art. 20. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
•
FLORIANO FARIA LIMA
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite
Ronaldo Costa Couto

DECRETO N" 14 — De 15 de março de 1975
Estabelece a competência, aprova a estrutura básica da
Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria
do Estado e dá outras providências.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7" do Decreto-lei n' l, de 15 de março de 1975, decreta:
CAPÍTULO l
COMPETÊNCIA
Art. l* À Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado compete:
1 — formular a política de desenvolvimento económico e social do Estado
e estabelecer medidas necessárias a garantir sua execução;
II — coordenar, sob supervisão do Governador, as ações da Administração
Pública Estadual e orientar a iniciativa privada, mediante a formulação de
diretrizes e a manipulação de instrumentos relativos à política econõmicofinanceira do Estado;
III — supervisionar e coordenar a elaboração dos planos, programas e
projetos de desenvolvimento do Estado, bem como revê-los, compatibilizá-los
e consolidá-los;
IV — coordenar a elaboração, consolidar e reformular as propostas de
Orçamento Anual do Estado e as propostas de Orçamento Plurianual de
Investimentos e exercer o controlo de sua execução;
V — editar e implementar normas e medidas que viabilizem a observância
das prioridades estabelecidas na política de desenvolvimento económico e
social do Estado;
VI — estabelecer, em articulação com A Secretaria de Estado de Fazenda,
a programação financeira de desembolso do Estado;
VII — sugerir, em articulação com a Secretaria de Estado de Fazenda,
critérios para a concessão de incentivos fiscais e financeiros, tendo em vista
o desenvolvimento económico e social do Estado;
VIII — identificar, analisar e propor medidas necessárias a compatibilizar
as repercussões da política de desenvolvimento económico e social do Estado
com as exigências supervenientes da conjuntura económica e social do Pais;
IX — elaborar estudos, pesquisas e análises requeridos pela programação
económica e social do Governo do Estado;
X — coordenar e exercer a política de fomento de projetos de interesse
para o desenvolvimento económico e social do Estado;
XI — estabelecer diretrizes e coordenar a política de desenvolvimento
na área da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, observada a legislação
federal pertinente;
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XII — coordenar a política de desenvolvimento tecnológico e cientifico
do Estado;
XIII — dispor sobre a modernização de estruturas e procedimentos da
Administração Estaduai, objetivandc seu continuo aperfeiçoamento e maior
eficiência na execução dos programas do Governo;
XIV — expedir orientação normativa para as atividades de processamento
de dados, no âmbito da Administração Estadual, com vista à racionalização
dos investimentos governamentais no setor e ã elevação da produtividade
dos equipamentos instalados e a instalar;
XV — estabelecer fluxos permanentes de informações entre as unidades
componentes do Sistema Estadual de Planejamento, tendo em vista facilitar
processos de decisão e coordenação das atividades governamentais;
XVI — coordenar a política de preservação do meio ambiente e de
utilização racional dos recursos naturais do Estado;
XVII — orientar tecnicamente os órgãos componentes do Sistema Estadual
de Planejamento;
XVIII — coordenar os assuntos afins ou interdependentes que interessem
a mais de uma Secretaria de Estado.

II — Fundação Instituto d • Desenvolvimento Económico e Social do
Estado do Rio de Janeiro (FIDERJ);
III —• Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro (FUNDREM).
Parágrafo único. Caberá ao Banco de Desenvolvimento de Esta'!o do
Rio de Janeiro S. A. — BANCODERJ, com exclusividade dentre as entidades
financeiras estaduais, o desempenho das atividades de repasse de recutsos
provenientes de organismos nacionais de fomento, observadas a legis.ação
federal pertinente e as respectivas normas operacionais.

CAPÍTULO II

ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURA
Seção I
Disposições Especiais
Ait. 2° A Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado será dirigida por um Secretário de Estado, com a colaboração
de um Subsecretário, que o substituirá em seus impedimentos.

Seção II
Estrutura Básica
Art. 3' A Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado tem a seguinte estrutura básica:
I — ÓRGÃOS DE ASSISTÊNCIA D1RETA E IMEDIATA AO
SECRETARIO:
1) Gabinete do Secretário;
2) Assessoria Jurídica;
3) Assessoria de Comunicação Social.

II — ÓRGÃO CENTRAL DE PLANEJAMENTO:

CAPÍTULO IV

COMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS
Seção I
Subsecretária
Art. 5* A Subsecretária é o órgão central do Sistema Estadual de
Planejamento, cabendo-lhe a orientação normativa, a supervisão técnica e a
fiscalização específica das demais Subsecretárias e órgãos do Sistema, relativamente às atividades de planejamento, orçamento e modernização administrativa.
§ l' A Subsecretária tem por finalidade colaborar com o Secretário no
desempenho de suas atribuições, bem como exercer as atividades que lhe
forem especificamente delegadas.
IS 2' A Subsecretária será integrada pelos seguintes órgãos:
1) Superintendência de Planejamento;
2) Superintendência de Orçamento;
3) Superintendência de Modernização Administrativa.
Seção II
Gabinete do Secretário
Art. 6' Ao Gabinete do Secretário compete assistir-lhe, e ao Subsecretário,
em suas representações social e funcional.
Seção III
Assessoria Jurídica
Art. 7' A Assessoria Jurídica compete emitir pareceres em processos e
assuntos que envolvam matéria jurídica e cujo exame lhe seja determinado
pelo Secretário ou Subsecretário de Estado.

Subsecretária:
1) Superintendência de Planejamento;
2) Superintendência de Orçamento;
3) Superintendência de Modernização Administrativa.
III — ÓRGÃO SETORIAL DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA.
CONTABILIDADE E AUDITORIA:
Inspetoria Setorial de Finanças.
IV — ÓRGÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO:
Departamento de Administração.

Seção IV
Assessoria de Comunicação Social
Art. 8' À Assessoria de Comunicação Social compete desempenhar as
atividades de relações públicas, divulgando as medidas executadas e os
resultados obtidos pela ação da Secretaria e mantendo intercâmbio de informações
com órgãos de idêntica finalidade da estrutura do Estado ou de atividades afins.

CAPÍTULO m
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
Àrt. 4' Vinculam-se e são supervisionados pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado:
I — Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro S. A.
(BANCODERJ);

Seção V
Inspetoria Setorial de Finanças
Art. 9' À Inspetoria Setorial de Finanças, órgão tecnicamente subordinado
à Inspetoria Geral de Finanças Ha Secretaria de Estado de Fazenda, compete,
no âmbito da Secretaria, coordenai e executar as atividades relacionadas com
a administração financeira, orçamentaria e patrimonial.
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Seção VI
Departamento de Administração
Art. 10. Ao Departamento de Administração, órgão tecnicamente subordinado à Secretaria de Estado de Administração, compete os serviços administrativos gerais relativos a pessoal, património, material, transporte, arquivo
e comunicações administrativas necessários ao funcionamento da Secretaria,
assim como os serviços de zeladoria e portaria.
CAPÍTULO V

DIRIGENTES
Art. 11. Os órgãos componentes da estrutura básica da Secretaria serão,
dirigidos:
I — a Subsecretária, por um Subsecretário;
II — o Gabinete do Secretário, por um Chefe de Gabinete;
III — as Superintendências de Planejamento, de Orçamento e de Modernização Administrativa, cada uma delas por um Superintendente;
IV — a Assessoria Jurídica e .Assessoria de Comunicação Social, cada
uma delas por um Assessor-Chefe;
V — a Inspetoria Setorial de Finanças, por um Inspetor de Finanças;
VI — o Departamento de Administração, por um Diretor de Departamento,
CAPÍTULO VI

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 12. As propostas orçamentarias das entidades da administração
indireta e das fundações supervisionadas pelo Estado, somente poderão ser
objeto de aprovação pela Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral
da Governadoria do Estado depois de aprovadas pelas Secretarias a que
sejam vinculadas ou pelas quais sejam supervisionadas.
Art. 13. Fica o Secretário de Planejamento e Coordenação Geral
autorizado a:
I — efetuar indicações ao Governador do Estado para o preenchimento
dos cargos em comissão e designar os ocupantes de tunções gratificadas
decorrentes da estrutura básica da Secretaria;
II — tomar as providências necessárias à transformação, incorporação,
fusão e extinção de órgãos e entidades que exerçam atividades congéneres ou
interdependentes incluídas na competência da Secretaria;
III — instituir mecanismos de natureza transitória, visando à solução de
problemas específicos ou necessidades emergentes;
IV — expedir o regimento interno da Secretaria, estabelecendo o desdobramento operativo de sua estrutura básica, a competência e o funcionamento
de suas unidades e as atribuições dos servidores nela lotados.
Art. 14. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA .
Ronaldo Costa Couto.

DECRETO NP 15 — DE 15 DE MARÇO DE 1975
Dispõe sobre o Conselho Deliberativo e o Conselho Consultivo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
0 Governador do Estado do Rio de Janeiro: no uso da atribuição que lhe
confere o art. 79, do Decreto-lei n' l, de 15 de março de 1975, decreta:
Art. l 9 O Conselho Deliberativo e o Conselho Consultivo da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro, criados pelo Decreto-lei n' 13, de 15 de
março de 1975, terão a competência e as atribuições expressas naquele
decreto-lei e neste decreto.
Parágrafo único. A Região Metropolitana do Rio de Janeiro, constitui-se,
de acordo com o disposto na Lei Complementar n9 20, de l' de julho de
1974, dos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, Duque de Caxias,
Itaboraí, Itaguaí, Magé, Maricá, Nilópolis, Nova Iguaçu, Paracambi, Petrópolis,
São Gonçalo, São João de Meriti e Mangaratiba.
Art. 29 O Conselho Deliberativo constituir-se-á de 5 (cinco) membros
de reconhecida capacidade técnica ou administrativa, sendo 3 (três) nomeados
pelo Governador do Estado, e os outros 2 (dois), um entre os indicados,
em lista tríplice, pelo Prefeito da Capital e o outro mediante indicação dos
demais municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
§ l 9 Os representantes do Conselho Deliberativo terão suplentes designados na mesma forma prevista neste artigo para a nomeação dos titulares.
§ 2? O Secretário de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado, membro nato do Conselho Deliberativo, exercerá a Presidência
deste Conselho.
§ 3' O término do mandato dos membros do Conselho Deliberativo
coincidirá com o do Governador do Estado.
Art. 39 É da competência do Conselho Deliberativo:
1 — promover a elaboração do Plano de Desenvolvimento Integrado da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sua atualização permanente e a
programação dos serviços comuns;
II — coordenar a execução de programas e projetos de interesse da
Região Metropolitana, objetivando, sempre que possível, a unificação quanto
aos serviços comuns.
§ l 9 Os serviços comuns de que trata o presente artigo são, de acordo
com o estabelecido na Lei Complementar n' 14 de 8 de junho de 1973, os
seguintes:
1) planejamento integrado do desenvolvimento económico e social da
Região Metropolitana do Rio de Janeiro;
2) saneamento básico, notadamente abastecimento de água e rede de
esgotos e serviço de limpeza pública;
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3) uso do solo metropolitano;
4) transporte e sistema viário;
5) produção e distribuição de gás combustível canalizado;
6) aproveitamento dos recursos hídricos e controle da poluição ambiental,
na forma que dispuser a lei federal;
7) outros serviços incluídos na área de competência do Conselho Deliberativo por lei federal.
Ç 2* A unificação da execuçãço dos serviços comuns etetuar-se-á quer
pela concessão do serviço a entidade estadual, quer pela constituição de
empresa de âmbito metropolitano, quer mediante outros processos que, através
de convénio, venham a ser estabelecidos.
Art. 4° No exercício da competência que lhe é conferida nos termos do
artigo anterior caberá ao Conselho Deliberativo:
I — promover, dentro de um sistema de planejamento, a elaboração
e a atualização permanente do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro;
II — programar os serviços comuns de interesse metropolitano e coordenar a execução de programas e projetos referentes a estes serviços, em
harmonia com os planos e programas nacionais e estaduais de desenvolvimento;
III — estabelecer normas sobre a execução, controle e fiscalização do
planejamento e dos serviços comuns e propor a fixação de tnrilas;
IV — coordenar planos e projetos setoriais de outros órgãos ou entidades, dos quais resultem investimentos a serem aplicados na área da Região
Metropolitana;
V — propor desapropriações e constituição de servidões necessários
aos serviços comuns metropolitanos;
VI — propor a cessão ou alienação de áreas desapropriadas, para fins
de expansão urbana ou organização regional;
VII — compatibilizar os planos locais existentes, em execução ou a
serem executados com o Plano de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro;
VII) — propor alterações na constituição da Região Metropolitana;
IX — opinar sobre a participação dos municípios na execução do
planejamento integrado e dos serviços comuns, para os fins a que se referem
o artigo 6' da Lei Complementar n' 14 e artigo 8' do Decreto-lei u' 13, de
15 de março de 1975;
X — gerir os recursos financeiros que lhe forem destinados e programar
sua aplicação no planejamento e realização de serviços comuns;
XI — articular-se com órgãos federais, estaduais c municipais objetivando
a compatibilização de seus planos e programas com o planejamento metropolitano:
XII — deliberar, na elaboração ou na atualização do Plano de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana, sobre as sugestões do Conselho
Consultivo;
XIII — propor aos poderes competentes as medidas legais e administrativas que forem julgadas necessárias ao desempenho de suas tarefas.
Art. y Ressalvado o disposto nos incisos X e XII do artigo anterior,
as demais funções de competência c"o Conselho Deliberativo serão executadas
através da Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro (FUNDREM), a qual, obrigatoriamente, prestará ao Conselho
todo o apoio técnico e administrativo necessário.
Parágrafo único. Q dir.gente da Fundação a que se refere este artigo
exercerá as funções de Secretário-Executivo do Conselho Deliberativo.
Art. 6° Quando solicitados, os órgãos da administração pública estadual,
direta e indircta. poderão prestar ao Conselho Deliberativo apoio técnico e
administrativo, inclusive de pessoal.

Art. 7* O Conselho Consultivo compor-se-á de um representante de cada
Município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, sob a dlreção do
Presidente do Conselho Deliberativo, tendo como competência:
I — opinar, por solicitação do Conselho Deliberativo, sobre questões de
interesse da Região Metropolitana;
II — sugerir ao Conselho Deliberativo a elaboração de planos regionais
e a adoção de providências relativas à execução dos serviços comuns;
III — apresentar sugestões para a elaboração ou atualização do Plano
de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana bem como para os
planos e projetos relativos aos serviços comuns;
IV — manifestar-se sobre alterações nos limites da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro.
§ l* Caberá ao Governador do Estado nomear e dar posse aos membros
do Conselho Consultivo.
§ 2" Os municípios integrantes da Região Metropolitana do Rio de
Janeiro deverão indicar suplentes para substituir os represíntantes efctivos em
suas faltas ou impedimentos.
§ 3* O término dos mandatos dos representantes dos municípios no
Conselho Consultivo, coincidirá com os dos respectivos Prefeitos. Tratando-se
de Prefeito nomeado, o mandato do representante se extinguira com a nomeação
do novo Prefeito.
§ 4' A FUNDREM dará ao Conselho Consultivo o necessário apoio
técnico e administrativo para o exercício de sua competência.
Art. 8* Os municípios da Região Metropolitana do Rio de Janeiro que
participarem da execução do planejamento integrado e dos serviços comuns,
terão, nos termos da Lei Complementar u9 14, de 8 de junho de 1973,
preferência na obtenção dos recursos federais e estaduais, inclusive sob a
íorma de financiamento e de garantia para empréstimos.
Art. 9* Os municípios integrantes da Região Metropolitana poderão,
através do Conselho Consultivo, propor ao Conselho Deliberativo a coordenação de programas e projetos referentes a serviços não incluídos no elenco
dos serviços comuns metropolitanos.
Art. 10. As despesas decorrentes com a manutenção dos Conselhos Deliberativo e Consultivo correrão à conta do orçamento da Secretaria de Planejamento e Coordenação Geral da Governadoria do Estado.
Art. 11. Enquanto o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do
Rio de Janeiro não dispuser de recursos próprios, as despesas com planejamento e com serviços comuns de interesse metropolitano correrão à conta da
dotação constante do orçamento da Secretaria de Planejamento e Coordenação
Geral da Governadoria do Estado.
Art. 12. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 15 de março de 1975.
FÍ.ORIANO FARIA LIMA
Ronaldo Cosia Conto
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite
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Seção II
Subchefia

FINALIDADE

Art. 3* A Subchefia do Gabinete Militar, dirigido pelo Subchefe, Tenente
Coronel da Polícia Militar do Estado, incumbe a coordenação dos órgãos do
Gabinete Militar.
Seção III
Divisão de Administração
Art. •}' A Divisão de Administração, dirigida por um Secretário, Major
PM da Policia Militar do Estado, compreende os seguintes serviços, dirigidos
por Chefes de Serviço, Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros c
integradas por seções, chefiadas por Chefes de Seção, componentes da Policia
Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado:
I — Serviço de Expediente;
II — Serviço de Transporte;
III — Serviço de Administração Financeira:
1 — Seção de Orçamento e Contabilidade;
2 — Seção de Material e Licitação.
IV — Serviço Médico-Odontológico.

Art. l Ao Gabinete Militar da Governadoria do Estado compete:
I — -assistir ao Governador, cumprindo as missões que lhe forem
atribuídas;
II — zelar pela segurança do Governador, dos Secretários de Estado,
ainda que em trânsito, e das instalações e residências oficiais;
III — preparar e dirigir a execução das viagens governamentais, de acordo
com as diretrizes recebidas pelo Governador do Estado;
IV — desincumbir-se da representação do Governador, em ligação com
o Chefe do Cerimonial, nas cerimónias militares a se realizarem no Palácio
Governamental;
V — promover o serviço de Telecomunicações do Palácio do Governo,
bem como os de utilização de transportes do Governador e do Gabinete Militar,
inclusive a requisição de passagens e passes;
VI — coordenar e executar o Serviço de Saúde do Palácio.

Seção IV
Divisão de Segurança
Art. 5* A Divisão de Segurança, dirigida por Tenente-Coronel ou Major
da Policia Militar do Estado, compreende os serviços, dirigidos por Chefes de
Serviço, Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, e
integradas por Seções, chefiadas por Chefes de Seção. componentes da Policia
Militar e do Corpo de Bombeiros du Estado, e compreende:
I — Serviço de Segurança Pessoal:
1) l" Seção de Operações e Agentes
2) 2* Seção de Operações e Agentes
3) 3' Seção de Operações e Agentes
II — Serviço de Segurança das Instalações:
1) Seção de Prevenção
2) Seção de Análise e Cadastro

CAPÍTULO II

Seção V
Divisão de Telecomunicações

DECRETO N? 33 — De 24 de março de 1975
Dispõe sobre a estrutura do Gabinete Militar da Governadoria
do Estado e da outras providências.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 7' do Decreto-lei n9 l, de 15 de março de 1975, Decreta:
CAPÍTULO i

9

ESTRUTURA
Seção I
Gabinete Militar
9

Art. 2 O Gabinete Militar, sob a responsabilidade do Chefe do Gabinete
Militar, Coronel da Policia Militar do Estado, compreende 05 segiuntes órgãos:
I — Chefia do Gabinete
II — Subchefia' do Gabinete
III — Divisão de Segurança
IV — Divisão de Telecomunicações
V —• Divisão de Administração
Publicado no Z).O. de 15-3,15.

Art. 69 A Divisão de Telecomunicações, dirigida por um Major da
Policia Militar do Estado, compreende: serviços, dirigidos por chefes de serviço,
Oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros do Estado, e integradas
por seções, chefiadas por chefes de seções, componentes da Polícia Militar e
do Corpo de Bombeiros do Estado, e compreende;
I — Serviço de Centrais de Operações;
II — Serviço de Manutenção da Rede e Aparelhos.
Seção VI
Ajudância de Ordens
Art. 7" A Ajudância de Ordens, integrada por Ajudantes de Ordens,
Majores ou Capitães da Policia Militar do Estado, é um órgão de assistência
direta ao Governador em sua representação funcional.
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CAPÍTULO III

COMPETÊNCIA
Scção I
Chefe do Gabinete Militar
Art. 8' Compete ao Chefe do Gabinete Militar dirigir, orientar, coordenar
e controlar as atividades dos órgãos do Gabinete Militar, de modo a assegurar,
na área de sua atuação, eficiente assistência ao Governador do Estado,
especialmente:
I — assessorar diretamente o Governador do Estado, nos assuntos
relativos à competência do Gabinete Militar;
II — superintender os trabalhos do Gabinete Militar;
III — propor a designação dos membros do Gabinete Militar e designar
os demais servidores do mesmo Gabinete e da Ajudância de Ordens do
Governador do Estado;
IV — representar ou fazer representar o Governador do Estado em
cerimónias militares ou civis, em articulação com o Chefe do Cerimonial;
V — requisitar aos Secretários de Estado o pessoal militar e civi!
necessário ao funcionamento do Gabinete Militar;
VI — baixar instruções e ordens de serviço ao pessoal do Gabinete
Militar;
VII — fornecer documento de identidade próprio aos membros dos Gabinetes e demais servidores do Palácio do Governador, aos jornalistas credenciados
e outras pessoas que tenham que frequentar os palácios governamentais por
exigência de suas atividades.
Seção II
Subchefe do Gabinete Militar
Art. 9' Compete ao Subchefe do Gabinete Militar colaborar com o Chefe
na direção, orientação, coordenação e controle das atividades dos órgãos do
Gabinete Militar.
Seção III
Diretores de Divisão
Art. 10. Ao Diretor de Divisão de Administração compete:
I — assessorar o Chefe do Gabinete Militar, sobre os assuntos técnicos
pertinentes à administração do Gabinete Militar;
II — promover o serviço de transportes do Governador e do Chefe
do Gabinete Militar;
III — supervisionar as atividades de orçamento;
VI — supervisionar a programação, controle e execução da contabilidade
orçamentaria;
V — supervisionar a execução da administração do material, bem como
do abastecimento, da guarda, do controle de estoque, da conservação e da
recuperação do aludido material;
VI — exercer o controle funcional sobre o pessoal civil e militar que
presta serviços no Gabinete Militar;
VII — supervisionar administrativamente, no que couber, a Capela Santa
Terezinha, do Palácio Guanabara;
VIII — supervisionar administrativamente a prestação do serviço médicoodontológico.

Art. 11. Ao Diretor da Divisão de Segurança incumbe:
I — orientar e supervisionar a segurança do Governador do Estado, do
Secretário de Governo, bem assim aos Palácios e residências governamentais e
dos lugares onde o Governador tiver de permanecer ou transitar, coordenando
e providenciando medidas para esse fim;
II — zelar pela manutenção da ordem, disciplina nas dependências dos
Palácios Governamentais e na circunvizinhança destes;
III — manter controle, em fichário atualizado, das autoridades e pessoas
que funcionam no Gabinete do Governador, e outras pessoas que tenham que
frequentar os Palácios Governamentais;
IV — autorizar o ingresso de visitantes ou pessoas incumbidas de trabalho
eventual nos palácios governamentais;
V — realizar outras tarefas que circunstancialmente lhe sejam atribuídas,
relacionadas com suas finalidades;
VI — controlar a circulação e o estacionamento de veículos em dependências dos palácios governamentais e nas imediações;
VII — articular-se com os órgãos competentes visando a coletar informações ou elementos que possam influir na segurança do Governo do Estado.
Parágrafo único. Ao Chefe do Serviço das Instalações incumbe, especificamente:
1) a prevenção de incêndios na sede do Poder Executivo e residências
oficiais;
2) a supervisão do abastecimento e distribuição d'água nos palácios
governamentais;
3) a supervisão do suprimento de energia elctrica, bem como a manutenção
da usina de força do Palácio do Governo e Serviços correlates;
4) o planejamento e fiscalização da execução do Cerimonial Militar e
solenidades cívicas de interesse do Gabinete Militar, observadas as diretrizes
estabelecidas pelo Cerimonial da Secretaria de Governo.
Art. 12. Ao Chefe do Serviço de Telecomunicações incumbe:
I — organizar e supervisionar os serviços nas Centrais de Operações nos
Palácios Governamentais;
II — organizar, supervisionar e controlar as mesas telefónicas dos palácios
governamentais;
III — ter a seu cargo a organização, supervisionar e controlar os serviços
de manutenção dos aparelhos e das redes:
IV — articular-se com os órgãos competentes visando a coleta de informações ou elementos que possam influir na segurança do Governo do Estado,
mantendo estrito contato com os serviços de informações públicos e privados;
V — processar as informações oriundas de suas próprias fontes ou de
fontes externas;
VI — supervisionar e fazer executar os serviços próprios de telecomunicações, cuidando do sigilo necessário das mesmas.
Seção IV
Ajudantes de Ordens
Art. 13. São atribuições dos Ajudantes de Ordens:
I — acompanhar o Governador do Estado, em viagens, visitas e atos
oficiais de que participe;
II — receber, com o Chefe do Gabinete Militar, as autoridades militares
nacionais e estrangeiras;
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III — atender ao serviço de representação que lhes for determinado;
IV — colaborar na fiscalização da segurança pessoal do Governador, no
loca] cm que esta autoridade se encontrar;
V — atender aos serviços que lhes forem determinados pelo Chefe do
Gabinete Militar.
CAPÍTULO IV

Disposições Gerais
Art. 1-1. O pessoal militar integrante do Gabinete Militar será recrutado
no serviço ativo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado, sendo
o exercício das respectivas funções considerado «comissão miHtar de serviço
relevante».
Parágrafo único. Os cargos ou funções, cujos titulares não tenham qualificação específica, poderão ser preenchidos, por proposta do Chefe do Gabinete
Militar, por pessoal estranho aos Quadros das Corporações Militares do Estado,
observadas as disposições legais vigentes.
Art. 15. Serão substituídos em seus impedimentos ou ausências eventuais
com base no seguinte critério:
I — o Chefe do Gabinete Militar pelo Subchefe;
II — o Subchefe pelo Assessor-chefe mais graduado; e
III — os Diretores de Divisão, pelo mais antigo de seus Chefes de Serviço.
Parágrafo único. As demais substituições serão objeto de Portaria do
Chefe do Gabinete Militar
Art. 16. Todos os Oficiais do Gabinete Militar executarão o serviço de
representação que lhes for determinado.
Art. 17. As atividades de cerimonial militar e de comunicação social
do Gabinete Militar serão exercidas através dos órgãos próprios da Secretaria
rie Governo.
Parágrafo único. O Chefe do Gabinete Militar, mediante Portaria, designará os responsáveis, no âmbito do Gabinete Militar, pelas atribuições de que
trata este artigo.
Art. 18. Quaisquer adiantamentos ou desdobramentos da estrutura de que
trata este decreto serão baixados por ato do Chefe do Poder Executivo.
Art. 19. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 24 de março de 1975.
FLORIANO FARIA LIMA
Ronaldo Costa Couto
Carlos Balthazar da Silveira

DECRETO N'1 36 — De 25 de março de 1975
Dispõe sobre a competência e a estrutura básica da Secretaria de Estado de
Indústria, Comércio e Turismo.
O Governador do Estado do Rio de Janeiro, no uso das atribuições qu?
lhe são conferidas pela legislação em vigor, decreta:
Art. l' O artigo l 9 do Decreto n" 7, de 15 de março de 1975. fica acres,
eido do inciso VI, com a segu ! nte redação:
«VI — atuar na área dos serviços de metrologia e conexos e do contro e
de qualidade industrial.»
Art. 2° Fica incluído na estrutura básica da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, o Instituto de Pesos e Med ; das, da extinta Secretaria de Ciência e Tecnologia do antigo Estado da Guanabara.
§ l 9 Até que se disponha a respeito, fica mantida a atua) estrutura do
órgão a que se refere este artigo, com os respectivos cargos em comissão e
funções gratificadas, na forma da legislação que lhe era apl ! cável em H de
março de 1975.
§ 2° Caberá ao Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo
eferuar, na forma prevista no inciso IV do artigo 15 do Decreto n' 7, de 15
de março de 1975, ou propor ao Governador, quanto às demais, as medidas
concernentes à reestruturação dos serviços, órgãos e entidade s estaduais rn
carregados dos serviços de metrologia e conexos e de controle da qualidade
industrial.
Art. 3' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 25 de março de 1975.
FLORIANO F/RIA LIMA
Mareei Dezon Conta Hasslocher
Ronaldo Costa Couto
Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite
limar Penna Marinho lúnioi
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