
��Á��� ����� �����	
���������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

� �� ���
 � ��
� ���� � ��	� 


	��Ç���
� � �� �� �������� �� ����

Serviço de Atendimento ao Cliente da Impr  cial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: 0800-2844675 das 9h às 18h

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Professor Heitor 

www.ioerj.com.br

ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

ASSINATURA NORMAL   R$ 284,00

   SOIRÁIGATSE E SODAGOVDA R$ 199,00

  R$ 199,00

  R$ 199,00

A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas  

para vender assinaturas.

ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.

  R$ 132,00

  R$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: 

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

ENVIO DE MATÉRIAS:

PARTE I - PODER EXECUTIVO
Assessoria para Preparo e Publicações 

dos Atos Oficiais - 

PUBLICAÇÕES

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: 

RI NITERÓI

Francisco Luiz do Lago Viégas

Alexandre Augusto Gonçalves

 

 
Tarimar Gomes Cunha

                     

Homero de Araujo Torres                    

as hipóteses contidas nos incisos XV e XVI do Decreto nº 2.479, de 8
de março de 1979.

§5º - As premiações previstas nos incisos I, II, III, IV e V, constantes
no §1º deste artigo, serão pagas, a partir do final de cada ciclo se-
mestral, não cumulativamente entre si, prevalecendo as de maior va-
l o r.

§6º - As premiações instituídas neste decreto não integrarão a base
de cálculo de contribuição previdenciária e, por seu caráter pro labore
faciendo, não serão incorporadas aos proventos de inatividade nem
devidas a inativos ou pensionistas.

§7º - Será realizada ao final de cada ciclo a concessão dos prêmios
aos servidores alcançados pelas disposições deste artigo, e, a critério
dos Secretários de Estados da SEPOL e da SEPM, a solenidade de
premiação com tal fim.

§8º - A gratificação a que alude o inciso V deste artigo terá o mesmo
valor daquela fixada para o inciso III, restrita ao pagamento corres-
pondente a 100% do resultado do Índice de Desempenho de Metas -
IDM.

Art. 7º - Revogam-se o Decreto nº 46.775, de 23 de setembro de
2019, e demais disposições em contrário.

Art. 8º - Este Decreto entra em vigor em 01 de janeiro de 2021.

§1º - As premiações referentes aos ciclos semestrais até 31/12/2020
serão pagas com base nas metas e mecanismos de cálculo previstos
no Decreto nº 41.931/2009.

§ 2º - O pagamento das premiações referentes ao primeiro ciclo se-
mestral de 2021será realizado com base na aferição de metas, nos
termos do presente Decreto.

§3º - O disposto no presente Decreto não acarretará em aumento de
despesa, reproduzindo programa já existente.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2020

CLÁUDIO CASTRO
Governador em Exercício

ANEXO ÚNICO

CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE MÉRITO

Para fins de reconhecimento do mérito dos integrantes da Polícia Civil
e da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro fica estabelecida a
presente metodologia de acompanhamento e avaliação.

1. DA PERIODICIDADE

A premiação individual dos integrantes da Polícia Civil e da Polícia
Militar do Estado do Rio de Janeiro ocorrerá a partir do final de cada
ciclo semestral, obedecidos os critérios estipulados na presente regu-
lamentação.

2. CRITÉRIOS PARA PREMIAÇÃO

2.1. Metodologia de Cálculo do IDM

Os resultados apurados a cada ciclo semestral pelas RISPs - Região
Integrada de Segurança Pública e AISPs - Áreas Integradas de Se-
gurança Pública serão transformados em Índice de Desempenho de
Metas - IDM.

O Índice de Desempenho de Metas - IDM é calculado a partir do re-
sultado do percentual de cumprimento da meta de cada um dos In-
dicadores Estratégicos de Criminalidade, monitorados pelo Sistema de
Metas.

O Percentual de Cumprimento da Meta representa a diferença entre a
meta e o realizado, para o indicador no período, dividido pelo valor da
meta, cujo resultado é multiplicado por 100 e acrescido de 100%.

Este resultado do Percentual de Cumprimento da Meta de cada um
dos Indicadores Estratégicos de Criminalidade é multiplicado por seu
respectivo peso, se transformando no fator alcançado para o referido
I n d i c a d o r.

O Índice de Desempenho de Metas - IDM corresponde ao somatório
dos fatores alcançados para cada um dos Indicadores Estratégicos de
Criminalidade, dividido por sete.

Os resultados do Percentual de Cumprimento da Meta e Índice de
Desempenho de Metas - IDM serão apresentados com uma casa de-
cimal, seguindo as regras de arredondamento da Associação Brasi-
leira de Normas Técnicas - ABNT.

2.2. Condicionalidades para Premiação para RISP e AISP

- A premiação que alude o art.6, §1º, incisos I e II, dar-se-á da se-
guinte forma:

Os Índices de Desempenho de Metas - IDM calculados servirão para
o estabelecimento de um Ranking de premiados que permitirá avaliar
o desempenho das RISPs e AISPs, tendo como condição para esta
modalidade específica que o Percentual de Cumprimento da Meta de
cada um dos Indicadores Estratégicos tenha sido igual ou acima de
100%.
- Para os casos previstos no art.6, §1º, inciso III, considera-se que:

As premiações destinadas às RISPs e AISPs que obtiverem um Per-
centual entre 90% e 99,9% de Cumprimento da Meta para um dos
Indicadores Estratégicos de Criminalidade devem ter como pré-requi-
sito o atingimento da meta estabelecida para o Estado para o indi-
cador em referência.

As RISPs e AISPs que obtiverem um Percentual igual ou superior a
100% e inferior a 120% de Cumprimento da Meta para um dos In-
dicadores Estratégicos de Criminalidade não ficarão condicionadas ao
cumprimento das metas estabelecidas para o Estado.

As RISPs e AISPs cujas metas semestrais estejam em valores infe-
riores ou iguais a 20, em números absolutos, utilizarão um deflator de
5% para cada ocorrência do Indicador Estratégico de Criminalidade
que se enquadre nesta condição. O Percentual de Cumprimento da
Meta será calculado a partir da diferença, em números absolutos, do

valor da meta estipulado e o valor real obtido multiplicada por este
deflator de 5%, cujo resultado será acrescido de 100%. Para os casos
cujas metas estejam compreendidas entre 3 e 0, aplica-se o valor má-
ximo de pontuação possível (120%) para o melhor resultado a ser al-
cançado (zero ocorrência).

2.3. Serão objetos da premiação semestral:

- a RISP que totalizar o melhor resultado no Índice de Desempenho
de Metas - IDM, desde que tenha cumprido integralmente todas as
metas semestrais estabelecidas;

- as 03 (três) AISPs que totalizarem os três melhores resultados no
Índice de Desempenho de Metas - IDM, desde que tenham cumprido
integralmente todas as metas semestrais estabelecidas;

- asRISPs e AISPs que atingirem o Índice de Desempenho de Metas
- IDM, a partir do limite mínimo de 90% e máximo de 120% do es-
tabelecido, desde que cumpridas às condições instituídas neste De-
creto;

- as 03 (três) melhores iniciativas das unidades elencadas no inciso
IV do §1º do art. 6º do presente decreto.

- o cumprimento pelo SARP/CGPOL/SEPOL e pelo NUPESP/ISP de
suas atribuições previstas no inciso V do §1º do art. 6º deste Decre-
to.

2.4. A premiação prevista no artigo 6º consistirá em:

I - Solenidade semestral com entrega de placa e diploma;

II - Gratificação semestral, individual e não cumulativa nos seguintes
valores:

- art. 6º §1º inciso I: R$ 3.000,00 (três mil reais).
- art. 6º § 1º inciso II: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o primeiro
colocado, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o segundo colocado e R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o terceiro colocado.

- art. 6º § 1º inciso III: Pagamento proporcional entre R$ 1.199,00
(hum mil cento e noventa e nove reais) e R$ 1.000,00 (hum mil
reais), para resultados entre 119,9% e 100,0% do IDM; R$ 700,00
(setecentos reais) para o atingimento no intervalo entre 99,9% e
95,0% do IDM; e R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) para o atin-
gimento no intervalo entre 94,9% e 90,0% do IDM.

- art. 6º § 1º inciso IV: R$ 3.000,00 (três mil reais) para o primeiro
colocado, R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o segundo colocado e R$
1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) para o terceiro colocado.

- art. 6º § 1º inciso V: R$ 1.000,00 (hum mil reais).
Id: 2287608

Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

E D I TA L

ALDIR BLANC
RETOMADA CULTURAL RJ

E R R ATA :

EDITAL DE CHAMADA EMERGENCIAL DE PREMIAÇÃO N° 01/2020
“RETOMADA CULTURAL RJ”, QUE DISPÕE SOBRE A PREMIA-
ÇÃO FINANCEIRA PARA PROPOSTAS DE PRODUÇÕES CULTU-
RAIS REALIZADAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCES-
SO Nº SEI-180007/001205/2020

ONDE SE LÊ:
17. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA
17.1 A comprovação da execução da proposta selecionada será rea-
lizada por meio de relatório, apresentado pela pessoa jurídica, até 30
(trinta) dias corridos após a finalização do cronograma da proposta
contemplada, por meio do RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA PRO-
POSTA, conforme ANEXO 07, sendo obrigatório anexar o EXTRATO
da conta corrente específica zerado, EXTR ATO com o valor do apor-
te, EXTRATO contendo a movimentação realizada na conta e EXTRA-
TO FINAL zerado da conta corrente, como forma de comprovação de
execução do projeto.
17.1.1 Será necessária a juntada de cópia dos comprovantes de todas
as notas fiscais, recibos, comprovantes de transações bancárias, com-
provantes de pagamentos administrativos eletrônicos, como boletos ou
contas com data de pagamento posterior ao recebimento do recurso,
entre outros, que deverão ser apresentados em anexo único em for-
mato PDF, juntamente com o ANEXO 07.

LEIA-SE:
17. DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA
17.1 A comprovação da execução da proposta selecionada será rea-
lizada por meio de relatório, apresentado pela pessoa jurídica, até 30
(trinta) dias corridos após a finalização do cronograma da proposta
contemplada, por meio do RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA PRO-
POSTA, conforme ANEXO 07, sendo obrigatório anexar o EXTRATO
da conta corrente específica zerado, EXTRATO com o valor do apor-
te, EXTRATO contendo a movimentação realizada na conta e EXTRA-
TO FINAL zerado da conta corrente, como forma de comprovação de
execução do projeto; bem como será necessário apresentar compro-
vante de recolhimento do ECAD e SBAT, em caso de utilização de
obra artística de terceiros.
17.1.1 Será necessária a juntada de cópia dos comprovantes de todas
as notas fiscais, recibos, comprovantes de transações bancárias, com-
provantes de pagamentos administrativos eletrônicos, como boletos ou
contas com data de pagamento posterior ao recebimento do recurso,
entre outros, que deverão ser apresentados em anexo único em for-

mato PDF, bem como será necessário apresentar comprovante de re-
colhimento do ECAD e SBAT, em caso de utilização de obra artística
de terceiros, juntamente com o ANEXO 07.

ONDE SE LÊ:
ANEXO 5

DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROPONENTE PES-
SOA JURÍDICA

a) Declaração, conforme Anexo 06, indicando a conta corrente espe-
cífica aberta em nome do proponente no Banco Bradesco, banco con-
veniado com Estado do Rio de Janeiro, conforme Instrução Normativa
SSPG/SEC de 5 de janeiro de 2015, para depósito e movimentação
exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria
para realização da proposta selecionada nesta Chamada Emergen-
cial.
b) Anexo 09, devidamente preenchido.
c) Comprovante de direitos autorais;
d) ECAD e SBAT, em caso de utilização de obra artística de tercei-
ros.

LEIA-SE:
ANEXO 5

DOCUMENTAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE PROPONENTE PES-
SOA JURÍDICA

a) Declaração, conforme Anexo 06, indicando a conta corrente espe-
cífica aberta em nome do proponente no Banco Bradesco, banco con-
veniado com Estado do Rio de Janeiro, conforme Instrução Normativa
SSPG/SEC de 5 de janeiro de 2015, para depósito e movimentação
exclusivos dos recursos financeiros transferidos por esta Secretaria
para realização da proposta selecionada nesta Chamada Emergen-
cial.
b) Anexo 09, devidamente preenchido.
c) Comprovante de direitos autorais.

ONDE SE LÊ:
ANEXO 8

IV - DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA

1 - O PROPONENTE deverá apresentar o relatório de execução da
proposta, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do tér-
mino da realização do projeto cultural.
LEIA-SE:

ANEXO 08

IV - DA COMPROVAÇÃO DE EXECUÇÃO DA PROPOSTA

1 - O PROPONENTE deverá apresentar o relatório de execução da
proposta, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar do tér-
mino da realização do projeto cultural, bem como o comprovante de
recolhimento do ECAD e SBAT, em caso de utilização de obra artís-
tica de terceiros.

Id: 2287307

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

E D I TA L

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE CULTURA DO RIO DE JANEIRO,
em cumprimento ao disposto na Lei nº 8266 de 27 de dezembro de
2018, na Lei nº 7.035 de 07 de julho de 2015, na Resolução Conjunta
SEELJE/SECEC nº 96 de 15 de abril de 2019 e na Resolução nº 89
de 10 de agosto de 2020, concede a fruição do benefício fiscal em
favor dos patrocinadores abaixo:

01 Processo nº SEI 180007/002147/2020
Projeto: Um café lá em casa
Produção:
Proponente:

Nacional
Nelson Faria Produções Ltda. - ME

CPF/CNPJ:
Patrocinador:

05.771.221/0001-87
Petróleo Brasileiro S.A. PETROBRAS.

CNPJ:
Valor Total Incenti-
vado:

33.000.167/0088-62

R$ 700.000,00
Parcelas:
1/4 Valor Incenti-
vado:
2/4 Valor Incenti-
vado:

R$ 280.000,00

R$ 140.000,00

3/4 Valor Incenti-
vado:
4/4 Valor Incenti-
vado:

R$ 140.000,00
R$ 140.000,00

Destinação Obriga-
tória (1/5 do Valor
Incenti-vado): R$ 140.000,00

02 Processo nº SEI 180007/002210/2020
Projeto: Criação de games sobre cultura local como

metodologia pedagógica de incentivo à leitu-
ra e produção textual nas escolas públicas

Produção:
Proponente:

Nacional
Zeltzer Tecnologias Educacionais Ltda.

CPF/CNPJ:
Patrocinador:

15.238.766/0001-86
Ampla Energia e Serviços S.A.

CNPJ:
Valor Total Incenti-
vado:

33.050.071/0001-58

R$ 199.540,00
Destinação Obriga-
tória (1/5 do Valor
Incenti-vado): R$ 39.908,00

Id: 2287390
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