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Secretaria de Estado do
Ambiente e Sustentabilidade

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO SEAS Nº 52 DE 16 DE MARÇO DE 2020

INSTITUI O GRUPO DE TRABALHO PARA RE-
VISÃO, PADRONIZAÇÃO, MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO ANUAL DOS INDICADORES
AMBIENTAIS QUE COMPÕEM OS CRITÉRIOS
DE REPARTIÇÃO DO ICMS ECOLÓGICO AOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEI-
RO.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA-
DE, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Parágrafo
Único do art. 148 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de aprimoramento dos critérios ambientais adotados
para fins de cálculo do índice final de conservação ambiental do
ICMS Ecológico;

- a Lei Estadual nº 2.664/1996, que dispõe sobre os critérios esta-
duais de repartição do ICMS aos municípios;

- a Lei Estadual nº 5.100/2007, que alterou a Lei Estadual nº
2.664/1996, incluindo o critério de conservação ambiental para a re-
partição do imposto; e

o Decreto Estadual n° 46.884/2019, ou outro que venha substituí-lo,
que estabelece definições técnicas para alocação do percentual a ser
distribuído aos municípios em função do ICMS Ecológico ,

R E S O LV E :

Art. 1º - Fica instituído Grupo de Trabalho para fins de revisão, pa-
dronização, monitoramento e avaliação anual dos indicadores ambien-
tais que compõem os critérios de repartição do Imposto sobre Ope-
rações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunica-
ção - ICMS.

Art. 2° - As atribuições do Grupo de Trabalho são:
I- promover a análise, revisão, padronização, cálculo e publicação do
conjunto de indicadores ambientais incorporados dentre os critérios
estaduais de repartição do ICMS Ecológico, aos municípios do Estado
do Rio de Janeiro;
II- estimular, acompanhar e avaliar o ICMS Ecológico do Estado do
Rio de Janeiro, bem como fortalecer sua implementação;
III- apoiar tecnicamente os municípios com a oferta de projetos, cur-
sos e treinamentos, que visam apoiar as políticas públicas municipais,
que proporcionem impactos diretos nos indicadores e critérios que
compõem o cálculo do ICMS Ecológico;
IV- realizar o acompanhamento e criação de indicadores, que moni-
torem o impacto do ICMS Ecológico no Estado do Rio de Janeiro;
V- avaliar em cada ciclo do ICMS Ecológico os dados enviados pelos
municípios, assim como os recursos apresentados por estes.

Art. 3º - O Grupo de Trabalho - GT, será composto, para cada um
dos índices temáticos que compõem o ICMS Ecológico, por represen-
tantes da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade -
SEAS, que terão apoio técnico de representantes do Instituto Estadual
do Ambiente - INEA.

Art. 4º - A análise do Grupo de Trabalho - GT levará em conta os
seguintes critérios:

I- Índice de Tratamento de Esgoto.
II- Índice de Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos:
a) Tipos de Destinação de Resíduos.
b) Fator da Reciclagem.
c) Fator de Coleta de Óleo Vegetal Comestível.
III- Índice de Remedição de Vazadouros.
IV- Índice de Mananciais de Abastecimento.
V - Índice de Área Protegida e Área Protegida Municipal:
a) Grau de Implementação.
b) Grau de Conservação.
VI - Índice de Qualidade do Sistema Municipal de Meio Ambiente
(IQSMMA) composto por:
a) Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
b) Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlânti-
ca.
c) Possui Plano Municipal de Saneamento Básico.
d) Programa Municipal de Educação Ambiental.
e) O município realiza licenciamento ambiental de impacto local.
f) O município possui legislação específica de repasse de parcela do
valor recebido do ICMS Ecológico no Fundo Municipal de Meio Am-
biente.

Art. 5º - O GT será composto pelos seguintes representantes:

I- REPRESENTANTES DA SEAS:
a) ARCENIO JUBIM DA SILVA JÚNIOR - ID Funcional: 4424738-9
b) CAMILA NASCIMENTO DE SOUZA CRUZ. - ID Funcional:
4329649-1
c) EMILIANO DIONÍZIO DE ANGELIS SANT´ANNA REIS - ID Fun-
cional 5024184-2 - Coordenador
d) ERIKA LEITE DE SOUZA SOARES SPÍNOLA - ID Funcional:
4458531-4
e) LÍVIA SOALHEIRO - ID Funcional: 4388948-4
f) MARIA FERNANDA PERALTA - ID Funcional: 4228825-8
g) PATRÍCIA CARDOSO SALDANHA - ID Funcional: 5097929-9
h) RAFAEL ESTEVES DA SILVA - ID Funcional: 4277422-5
i) RENATA DE SOUZA LOPES - ID Funcional: 4274660-4
j) ROBERTA SANTOS DE SOUZA - ID Funcional: 5105408-6
k) THAIS LAQUE BARBOSA DA CUNHA - ID Funcional: 5106703-0

II- REPRESENTANTES DO INEA:
a) LARISSA FERREIRA DA COSTA - ID Funcional: 4461252-4
b) ROBERTA LINS FAGUNDES - ID Funcional: 4366961-1
c) VICTOR BUZNELLO DE VASCONCELLOS MALUF - ID Funcional:
5105712-3

Art. 6º - Serão convidados a integrarem este GT os servidores YURI
GUEDES MAIA - ID. Funcional n° 5095703-1 e DANIEL VIGGIANO
LAGO - ID. Funcional n° 5084465-2, representando a Fundação Cen-
tro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Pú-
blicos do Rio de Janeiro - FUNDAÇÃO CEPERJ, responsável pela
realização do cálculo e publicação, no Diário Oficial, do Índice Final
de Conservação Ambiental (IFCA).

Art. 7º - O Coordenador do GT fica autorizado a solicitar a partici-
pação de outros profissionais desta Secretaria ou de outros órgãos ou
entidades que, por sua experiência nas diversas áreas abrangidas pe-
los critérios que compõem o ICMS Ecológico, possam contribuir para
o aperfeiçoamento do trabalho.

Art. 8º - Fica revogada a Resolução SEA n° 40, de 21 de novembro
de 2019.

Art. 9º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de março de 2020

ALTINEU CÔRTES FREITAS COUTINHO
Secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

Id: 2243815

D E S PA C H O S DO SECRETÁRIO
DE 05/03/2020

PROCESSO Nº E-07/002.14076/2015 - NÃO CONHECER da impug-
nação apresentada, tendo em vista sua manifesta intempestividade,
mantendo-se incólume o valor da multa aplicada através do Auto de
Infração nº COGEFIS EAI/00149428 e INDEFERIR o pedido de con-
versão da multa ambiental, conforme art. 101 da lei 3.467/2000 apre-

sentado pela empresa Mineração Santa Joana Ltda.

PROCESSO Nº E-07/002.4063/2017 - INDEFERE o pedido de conver-
são da multa, mantendo-se os termos da multa ambiental aplicada
através do Auto de Infração SUPSUL EAI 00148944/2017, em face de
Márcio Luís Velasco Pinheiro

Id: 2243781

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO CECA Nº 6.362 DE 17 DE MARÇO DE 2020

CANCELA AUTO DE INFRAÇÃO.

A COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, DA
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em reunião de 17/03/2020, e no
uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Estadual n°
1.356, de 03/10/1988, pelo Decreto Estadual nº 21.287, de 23/01/95,
pela Lei Estadual nº 5.101, de 04/10/2007, pelo Decreto Estadual nº
41.628, de 12/01/2009 e pelo Decreto Estadual nº 44.820, de
02/06/2014, alterado pelo Decreto Estadual nº 45.482, de 04/12/2015,

CONSIDERANDO:

- o que consta do Processo nº E-07/201.925/2003, referente ao re-
curso interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - CIA.
DE LIMPEZA DE NITERÓI - CLIN ao Auto de Infração nº 41.502, si-
tuada na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Município de Niterói,

- o art. 61 da Lei Estadual nº 3.467/2000, por lançamento de resíduos
líquidos em desacordo com as exigências estabelecidas em lei, ocor-
rido no Morro do Céu, e

- o Parecer nº 08/2020 - VMC - ASJUR/SEAS, que opinou pelo can-
celamento do Auto de Infração, considerando a prescrição intercorren-
te da pretensão punitiva,

DELIBERA:

Art. 1º - Cancelar o Auto de Infração nº 41.502, de 06/08/2003, da
PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI - CIA. DE LIMPEZA DE NI-
TERÓI - CLIN, situada na Rua Indígena, nº 72, São Lourenço, Mu-
nicípio de Niterói.

Art. 2º - Encaminhar o processo ao INEA para as providencias ca-
bíveis.

Art. 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 17 de março de 2020

MAURÍCIO COUTO CESAR JUNIOR
Presidente

Id: 2243801

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
CONSELHO DIRETOR

DESPACHO DO CONSELHO DIRETOR
DE 17.03.2020

PROCESSO Nº E-07/002.4116/2016 - O Conselho Diretor, em sua
465ª Reunião Ordinária de Assuntos Gerais, deliberou pelo INDEFE-
R I M E N TO do recurso apresentado pela Empresa Companhia Estadual
de Águas e Esgotos (CEDAE) ao Auto de Infração SUP-
MAEAI/00146892, mantendo a penalidade de advertência, tendo em
vista a motivação exposta no próprio processo e a redação do artigo
8º, Inciso XIII, do Decreto Estadual nº 46.619, de 02 de abril 2019,
que estabelece como competência do CONDIR julgar impugnações e
recursos contra autos de infração.

Id: 2243987

INSTITUTO ESTADUAL DO AMBIENTE
COORDENADORIA EXECUTIVA E DE PLANEJAMENTO

APOSTILA DO COORDENADOR
DE 04.03.2020

CONTRATO INEA Nº 24/2019, celebrado em 23/09/2019, publicado
no D.O. de 17/10/2019 - A U TO R I Z O a inclusão da Dotação Orçamen-
tária abaixo relacionada para o pagamento do citado contrato, além
daquela já prevista no contrato original, firmado entre o Instituto Es-
tadual do Ambiente e Cohidro - Consultoria, Estudos e Projetos Ltda.
Processo nº E-07/002/1171/2016.

Programa de Trabalho: 2404.18.543.0444.5616
Fonte de Recursos: 104
Natureza da Despesa: 4490

Id: 2243986

Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento

DEPARTAMENTO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS

ATO DO DIRETOR-GERAL
DE 17.03.2020

INSTAURA SINDICÂNCIA para apurar a existência de possíveis, ir-
regularidades objeto no Processo nº E-02/007/001442/2019 designan-
do para procedê-la, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da
publicação do presente Ato, Comissão integrada pelos servidores,
SÉRGIO SEVERINI, Agente Auxiliar de Serviços de Saúde, ID Fun-
cional n° 19316623, LEONARDO REGO BLANCHART, Assessor Ju-
rídico DAS 8, ID Funcional nº 50365789 e JACKSON SANCHES RA-
MALHO, ID Funcional nº 20227574, sob a presidência do primeiro.
Processo nº SEI-02/007/000979/2020.

Id: 2243775

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA
E ABASTECIMENTO.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO S.A.

ATO DA DIRETORA-PRESIDENTE

*PORTARIA PRESI CEASA-RJ Nº 18 DE 17 DE MARÇO DE 2020

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS DE PRE-
VENÇÃO DE CONTÁGIO, TAMBÉM EM RA-
ZÃO DO CORONAVÍRUS (COVID19), MEDIAN-
TE A NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS COM A INSTITUIÇÃO
DO HOMEOFFICE, EM COMPLEMENTAÇÃO À
PORTARIA PRESI CEASA-RJ Nº 017/2020.

A DIRETORA-PRESIDENTE DAS CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. - CEASA/RJ, no uso de
suas atribuições legais e de representatividade,

CONSIDERANDO

- a CEASA-RJ, goza de presunção de serviço essencial à população
do Estado do Rio de Janeiro e como tal, deve adotar todas as me-

didas necessárias para continuidade de suas atividades;

- que em 11/03/2020 a Organização Mundial de Saúde decretou es-
tado de pandemia, em razão do crescente aumento de pessoas in-
fectadas pelo COVID-19, como já amplamente divulgado;

- o fato de já terem sido confirmados plurais casos de contágio em
nosso Estado do Rio de Janeiro;

- a necessidade de complementação da Portaria PRESI CEASA-RJ nº
017/2020, diante da dinâmica dos fatos novos e das medidas que se
fazem necessárias para minimizar a possibilidade de contágio, permi-
tindo a continuidade dos trabalhos desenvolvidos pela CEASA-RJ;e

- diante da hoje ocorrida publicação do Decreto do Estado do Rio de
Janeiro nº 46.973, de 16 de março de 2020;

R E S O LV E :

Art. 1º - O Programa Extraordinário de Prevenção a Contaminação
(PEPC), instituído pela Portaria PRESI CEASA-RJ nº 017/2020, em
respeito aos ditames estatuídos no Decreto do Estado do Rio de Ja-
neiro nº 46.973, de 16 de março de 2020, Decreto nº 7.616, de 17 de
novembro de 2011, Decreto nº 10.212, de 30 de janeiro de 2020, Por-
taria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde e,
finalmente, no Decreto do Estado do Rio de Janeiro nº 46.970, de 13
de
março de 2020, fica ampliado nos termos da presente.

Art. 2º - Fica rerratificada a determinação para que se notifiquem to-
das as empresas contratadas, que de forma direta ou indireta prestam
seus serviços à CEASA-RJ, em quaisquer de suas Unidades, Direto-
rias, Divisões e/ou Setores, bem como a todos os Permissionários,
Concessionários, Comodatários, ou a quem mais possa interessar no
combate à contaminação, quanto aos termos da presente Portaria à
qual deverão imediatamente aderir e adotar as providências que estão
sendo implementadas por meio deste PEPC.

§ 1º - A notificação prevista no caput do artigo 2º supra - deverá ser
providenciada e encaminhada pela empresa fiscal de cada contrato de
prestação de serviço celebrado com terceiros e pelas Gerências de
Mercado de todas as Unidades CEASA-RJ, a todos os contratados
igualmente listados no referido caput, respeitando a redação que se
determina e especifica por meio do incluso Anexo I.

§ 2º - Deverão ser igualmente notificadas para adesão ao PEPC e
observância às normas jurídicas mencionadas no artigo 1º desta Por-
taria, em especial as seguintes entidades: Associação Comercial dos
Produtores e Usuários da CEASA - ACEGRI, Associação dos Pregoei-
ros de Pescados e Afins do Estado do Rio de Janeiro - APPAERJ,
Associação de Embalagens Vazias dos Permissionários no Ceasa RJ,
Associação dos Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado do Rio de
Janeiro - APHERJ, Associação dos Carregadores Autônomos da Cea-
sa do Estado do Rio de Janeiro - ACCERJ e União das associações
e Cooperativa de Pequenos Produtores Rurais do Estado do Rio de
Janeiro - UNACOOP. Para tanto, deverá o Gabinete desta PRESI en-
viar notificação a ser redigida e encaminhada a partir do formulário
que segue como o Anexo II.

§ 3º - As Gerências de Mercado deverão encaminhar para todos os
bares, restaurantes e lanchonetes estabelecidas em quaisquer das
Unidades da CEASA-RJ, os alertas e instruções advindos a partir da
presente Portaria, utilizando-se, para tanto, do modelo que faz acom-
panhar à presente, devidamente denominado Anexo III.

Art. 3º - Todos os colaboradores da CEASA-RJ deverão fazer uso de
tecnologias de comunicação (internet, e-mail, telefonia) evitando con-
tatos pessoais, ou reuniões presenciais de qualquer natureza.

Art. 4º - Fica proibido o uso dos refeitórios concomitantemente por
mais de três funcionários, adotando-se, preferencialmente, a utilização
da própria estação de trabalho para realização das refeições.
Parágrafo Único - É terminantemente proibida a realização de con-
fraternizações nas instalações da CEASA-RJ, enquanto permanecer
em vigor o PEPC.

Art. 5º - O acesso ao interior da Sede, Diretorias, Divisões, Setores,
das Unidades, Gerências de Mercado ficará restrito aos colaboradores
próprios, exceto para os casos urgentes, para os quais a Diretoria au-
torizará, caso a caso, expressa e previamente.

Parágrafo Único - A Diretora-Presidente CEASA-RJ, no uso de suas
atribuições estatutárias e legais, poderá emitir normas jurídicas que
imponham flexibilização, com a majoração do horário de funcionamen-
to de cada uma das Unidades CEASA-RJ, sempre na tentativa de ob-
ter a menor aglomeração possível entre os frequentadores diários.

Art. 6º - Para as pessoas estranhas ao pessoal próprio da CEASA-
RJ, fica disponibilizado o e-mail ouvidoria@ceasa.rj.gov.br, o telefone
de número (21) 2333-8243 ou contatos pela Plataforma Integrada de
Ouvidoria e Acesso à Informação - Fala.BR - sistema.ouvidorias.gov.br
em h t t p s : / / s i s t e m a . o u v i d o r i a s . g o v. b r / p u b l i c o / M a n i f e s t a c a o / S e l e c i o n a r Ti -
poManifestacao.aspx?Return Url=%2f.

Art. 7º - Em se constatando eventual suspeita de contaminação, o co-
laborador CEASA-RJ, que labore direta ou indiretamente, deverá ime-
diatamente comunicar a suspeita a chefia a que estiver subordinado,
que determinará ou não seu imediato afastamento.

Art. 8º - Os responsáveis pelos Setores, Gerências de Mercado, Di-
visões e Diretorias da CEASARJ, em constatando a contaminação por
quaisquer de seus colaboradores, deverão apresentar relatório diário,
com a narrativa dos fatos que se apresentarem.

Art. 9º - A todos incumbem a adoção de medidas de prevenção à
contaminação, bem como, a comunicação aos canais oficiais, pela
constatação de contaminação ou suspeitas de tanto.

Art. 10 - O funcionário CEASA-RJ que for instado a se afastar de
suas funções e se recusar a tanto, será punido disciplinarmente, nos
moldes estatuídos em Lei.

Art. 11 - Fica instituído à DILIC CEASA-RJ o início dos trabalhos para
a contratação de empresa para a divulgação à população das medi-
das que serão adotadas para a necessária prevenção.

Art. 12 - Todos os Diretores, em suas respectivas Diretorias e tam-
bém por CI's a serem encaminhadas aos chefes de Setores, Gerên-
cias, Divisões da CEASA-RJ, em todas as suas Unidades, deverão
determinar o imediato agendamento e convocação das empresas res-
ponsáveis pela manutenção dos aparelhos de ar condicionado, para
que seja procedida a higienização de todas as unidades.

Art. 13 - Todos os veículos oficiais da CEASA-RJ, em que haja mais
de uma pessoa transportada além do próprio condutor, deverão cir-
cular com os vidros totalmente abertos.

Art. 14 - Institui-se o trabalho remoto home office a ser executado em
dois períodos distintos: 1) Primeiro Grupo, correspondente aos agen-
tes públicos que o cumprirão de 16/03 a 22/03; 2) Segundo Grupo,
então correspondente aos dias 23/03 a 28/03. Caberá à chefia ime-
diata estabelecer o período para cada servidor.

Art. 15 - O trabalho remoto fica concedido pelo período de 16/03 a
28/03, aos servidores que possuam:

I - doença cardiovascular ou pulmonar;
II - doença oncológica;
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