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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 5738 DE 07 DE JUNHO DE 2010

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA AUTAR-
QUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - PROCON-RJ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

TÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A ESTRUTURA E FUNCIONAMEN-

TO DO PROCON - RJ

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica criada a Autarquia de Proteção e Defesa do
Consumidor do Estado do Rio de Janeiro - PROCON - RJ, regida por
esta Lei e pelo seu Estatuto, a ser aprovado por Decreto.

Art. 2º - O PROCON - RJ, vinculado à Secretaria de Estado da
Casa Civil, é dotado de autonomia administrativa, técnica e financeira,
patrimônio próprio, possuindo sede e foro na Capital do Estado.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES E COMPETÊNCIAS

Art. 3º - O PROCON - RJ compõe o Sistema Estadual de
Proteção e Defesa do Consumidor - SEDC, instituído pelo Decreto nº
35.686, de 14 de junho de 2004, e o Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SNDC, substituindo a Coordenação e o Programa Es-
tadual de Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON-RJ.

Parágrafo Único - O PROCON - RJ prestará apoio técnico,
jurídico e administrativo ao Conselho Estadual de Orientação e Pro-
teção ao Consumidor, órgão colegiado consultivo do SEDC.

Art. 4º - Compete ao PROCON - RJ:

I. planejar, coordenar, regular e executar a política estadual
de proteção e defesa do consumidor;

II. estabelecer diretrizes para os Núcleos Regionais e os Mu-
nicípios conveniados, buscando de forma permanente e contínua a
orientação técnica e legal, a uniformização e padronização do aten-
dimento ao consumidor;

III. receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias
apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de
direito público ou privado ou por consumidores individuais;

IV. prestar aos consumidores orientação permanente sobre
seus direitos e garantias, bem como os seus deveres;

V. desenvolver programas educativos, estudos e pesquisas na
área de defesa do consumidor, informando, conscientizando e motivan-
do o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

VI. mediar soluções negociadas entre fornecedores e consu-
midores;

VII. estimular os fornecedores a aperfeiçoarem os seus ser-
viços de atendimento aos clientes, como forma de solucionar as ques-
tões oriundas das relações de consumo;

VIII. solicitar à policia judiciária a instauração de inquérito para
apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

IX. representar ao Ministério Público competente, para fins de
adoção de medidas processuais penais, no âmbito de suas atribuições;

X. levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infra-
ções de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, co-
letivos ou individuais dos consumidores;

XI. solicitar, quando for o caso, o concurso de órgão e en-
tidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade, qualidade, pe-
sos e medidas, bem como segurança dos produtos e serviços;

XII. incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros
programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e mu-
nicipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de
entidades com esse mesmo objetivo;

XIII. fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas
na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa
do consumidor;

XIV. solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória es-
pecialização técnica - científica para a consecução de seus objetivos;

XV. celebrar termos de ajustamento de conduta, na forma do
§ 6° do art. 5° da Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985;

XVI. promover a defesa coletiva do consumidor em juízo, nos
termos do art. 82, III, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

XVII. elaborar e divulgar o cadastro estadual de reclamações
fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se
refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990;

XVIII. a gestão dos recursos provenientes do Fundo Especial
de Apoio ao Programa de Proteção ao Consumidor - FEPROCON, que
será regulamentada por lei especifica de iniciativa do Poder Executivo.

XIX. desenvolver outras atividades compatíveis com suas fi-
nalidades.

Art. 5º - O PROCON - RJ atuará diretamente ou por inter-
médio de instituições públicas ou privadas, quando cabível, mediante
contratos, convênios ou concessão de auxílio, sempre observada a
Lei Federal nº 8.666/93.

CAPÍTULO III
DA ESTRUTURA

Seção I
Disposições Gerais

Art. 6º - São órgãos superiores do PROCON - RJ:

I. o Conselho de Administração;

II. a Diretoria-Executiva; e

III. o Conselho Fiscal.

Seção II
Do Conselho de Administração

Art. 7º - O Conselho de Administração, órgão de natureza
administrativa e deliberativa, terá a seguinte composição:

I. o Secretário de Estado da Casa Civil, membro nato e Pre-
sidente do Conselho;

II. 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Saúde e
Defesa Civil - SESDEC;

III. 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Agricul-
tura, Pecuária, Pesca e Abastecimento - SEAPPA;

IV. 1 (um) representante da Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços - SEDEIS;

V. 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEEDUC;

VI. 1 (um) representante da Procuradoria Geral do Estado -
PGE;

VII. 1 (um) representante da Defensoria Pública do Estado;

VIII. 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do Rio
de Janeiro, escolhido na forma do seu regimento interno;

IX. 1 (um) representante do Departamento Intersindical de
Estatística e Estudos Sócio-Econômicos - DIEESE, mediante convite;

X. 2 (dois) representantes de instituições da sociedade civil
de defesa do consumidor existentes há mais de um ano, mediante
convite do Governador do Estado; e

XI. 1 (um) representante dos servidores do PROCON - RJ, a
ser escolhido na forma prevista em seu Estatuto.

§1º - Os membros do Conselho serão nomeados pelo Go-
vernador do Estado, sendo:

I. os membros referidos nos incisos II a VII, indicados pelo Se-
cretário de Estado da Casa Civil, entre pessoas de reputação ilibada;

II. os membros referidos nos incisos VIII e IX, indicados pelas
entidades ali referidas.

§2° - As entidades referidas no inciso X do caput deste artigo
serão convidadas a participar do Conselho de Administração por ato
do Governador.

§3º - Cada membro do Conselho terá um suplente.

§4º - O mandato dos Conselheiros será de 2 (dois) anos, re-
novável uma única vez.

§5º - Na hipótese de vacância de Conselheiro, far-se-á nova
designação pelo período restante.

§6º - É vedada a acumulação da função de membro ou su-
plente do Conselho com qualquer outra exercida no PROCON - RJ ,
salvo na hipótese do inciso XI.

§7° - Os membros do Conselho de Administração receberão
o correspondente a 10% (dez por cento) do vencimento base do Di-
retor-Presidente, a cada reunião, limitado o recebimento desta verba a
uma vez ao mês.

§8° - O Diretor-Presidente participará das reuniões do Con-
selho de Administração, sem direito a voto.

Art. 8º - Compete ao Conselho de Administração:

I. elaborar o estatuto do PROCON - RJ, submetendo-o ao
Governador do Estado, bem como sugerir sua alteração, quando ne-
cessário;

II. aprovar o Plano Estratégico, bem como as propostas para
o Plano Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e
orçamento anual concernentes ao PROCON - RJ;

III. aprovar modificação no plano de cargos, carreiras e ven-
cimentos, observadas as diretrizes e políticas de Recursos Humanos
da Administração Pública Estadual;

IV. aprovar o Regulamento de Avaliação de Desempenho
Funcional proposto pela Diretoria-Executiva;

V. aprovar a aceitação de legados e doações com encargos;

VI. indicar, quando for o caso, auditoria para o exame das
contas do PROCON - RJ;

VII. elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

VIII. aprovar o Regulamento Geral do PROCON - RJ;

IX. deliberar sobre contas do PROCON - RJ;

X. resolver os casos omissos e exercer outras atribuições de-
feridas pelo estatuto;

XI. autorizar a celebração de contrato de gestão, observada a
respectiva legislação específica;

XII. definir critérios e parâmetros para a celebração de con-
vênios;

XIII. fiscalizar, inclusive individualmente, a gestão dos direto-
res, examinando a qualquer tempo, os documentos necessários;

XIV. autorizar a alienação de bens, para fins de desencadear o
procedimento definido na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993;

XV. manifestar-se sobre os relatórios da administração e das
demonstrações financeiras;

XVI. deliberar sobre a indicação e exoneração dos Diretores;

XVII. nomear os membros do Colégio Recursal.

Art. 9º - O Conselho de Administração reunir-se-á ordinaria-
mente a cada 2 (dois) meses e, extraordinariamente, sempre que con-
vocado por seu Presidente ou por dois terços dos seus membros.

§1º - O Conselho deliberará por maioria simples, presente a
maioria absoluta de seus membros, e, excepcionalmente, por maioria
qualificada, conforme dispuser o Estatuto.

§2º - O Presidente, nas reuniões, terá direito a voz e voto.

§3º - Poderão submeter matérias à apreciação do Conselho
de Administração o Governador do Estado, os membros do Conselho
de Administração e Fiscal e o Diretor-Presidente, podendo o Conselho
de Administração solicitar parecer jurídico, quando necessário ao exa-
me da matéria.

§4º - Perderá o cargo o Conselheiro que deixar de participar
de 3 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem motivo justificado ou
licença concedida pelo Conselho de Administração.

§5º - As deliberações serão lavradas em atas que serão re-
digidas com clareza, e registradas todas as decisões tomadas, tornan-
do-se objeto de aprovação formal.

Seção II
Da Diretoria Executiva

Art. 10 - A Diretoria Executiva, órgão colegiado do PROCON
- RJ, será integrada pelo Diretor-Presidente e por até 6 (seis) Dire-
torias, com denominação e competências definidas no Estatuto.

§1º - Os cargos de Diretor-Presidente e o Diretor Jurídico se-
rão de livre nomeação do Governador do Estado.
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Parte I - Poder Executivo

§2º - Os demais Diretores serão nomeados pelo Diretor-Pre-
sidente, após aprovação de suas indicações pelo Conselho de Admi-
nistração.

Art. 11 - Compete à Diretoria-Executiva:

I. representar o PROCON - RJ em juízo e fora dele;

II. cumprir e fazer cumprir as deliberações do Conselho de
Administração;

III. supervisionar todas as atividades do PROCON - RJ;

IV. exercer todas as atribuições inerentes à função executiva,
observadas as normas legais, estatutárias e regimentais;

V. aprovar o programa de atividades do PROCON - RJ;

VI. elaborar e submeter à aprovação do Conselho de Admi-
nistração o Plano Estratégico, bem como as propostas para o Plano
Plurianual de Investimentos, Lei de Diretrizes Orçamentárias e orça-
mento anual concernentes ao PROCON - RJ;

VII. submeter ao Conselho de Administração as propostas or-
çamentárias do PROCON - RJ;

VIII. submeter ao Conselho de Administração proposta de es-
trutura organizacional do PROCON - RJ e seu Regulamento Geral,
bem como de criação de escritórios, dependências ou núcleos regio-
nais;

IX. submeter ao Conselho de Administração proposta de al-
teração do Estatuto do PROCON - RJ;

X. submeter ao Conselho de Administração o Regulamento
de Avaliação de Desempenho Funcional, observadas as diretrizes e
políticas de recursos humanos da Administração Pública Estadual;

XI. encaminhar aos Conselhos de Administração e Fiscal os
resultados do exercício findo;

XII. delegar competências aos diretores, bem como a empre-
gados, para a prática de atos específicos, segundo as conveniências
de gestão; e

XIII. comprometer-se a envidar esforços para atingir as metas
do PROCON - RJ, estabelecidas de acordo com as orientações gerais
do Conselho de Administração;

XIV. zelar pela observação plena, por parte do PROCON-RJ,
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economia e eficiência da administração pública, em consonância com
o art. 37 da Constituição Federal.

Parágrafo único - O Estatuto do PROCON - RJ poderá atri-
buir parte das competências definidas no “caput” deste artigo ao Di-
retor Presidente.

Art. 12 - O Diretor Presidente, dirigente máximo do PROCON
- RJ, terá o apoio e o assessoramento das diretorias e unidades ad-
ministrativas definidas no Estatuto e no Regulamento Geral.

Parágrafo Único - O Regulamento Geral definirá a denomi-
nação e competências das unidades de assessoramento, gerências e
demais estruturas organizacionais subordinadas às Diretorias.

Seção III
Do Conselho Fiscal

Art. 13 - O Conselho Fiscal, de funcionamento permanente, e
mandato de 2 (dois) anos, com uma recondução, será composto de
05 (cinco) membros efetivos e 05 (cinco) suplentes, sendo:

I. 1 (um) membro indicado pela Secretaria Estadual de Fa-
zenda;

II. 1 (um) membro indicado pela Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão;

III. 1 (um) membro indicado pela Secretaria de Estado da Ca-
sa Civil;

IV. 1 (um) membro indicado pelo Conselho Regional de Con-
tabilidade, como representante da sociedade civil; e

V. 1 (um) membro indicado por instituição da sociedade civil
de defesa do consumidor, definida pelo Governador do Estado.

§1º - Nomeado o Conselho Fiscal, o Diretor-Presidente do
PROCON - RJ convocará, imediatamente, todos os seus membros pa-
ra a respectiva posse.

§2º - Os membros do Conselho Fiscal, ou seus suplentes,
receberão 10% (dez por cento) do vencimento base do Diretor- Pre-
sidente pela participação em cada reunião do Conselho, limitado o re-
cebimento desta verba a uma vez ao mês.

§3º - O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, 1 (uma)
vez por mês, ocasião em que serão examinadas as demonstrações fi-
nanceiras e os relatórios de gestão mensais, e anualmente para exame
das demonstrações financeiras e do relatório de gestão do exercício.

§4º - As decisões do Conselho Fiscal serão tomadas por
maioria simples, podendo o conselheiro divergente declarar seu voto
ou efetuar sua manifestação em apartado.

§5º - No caso de ausência, o membro do Conselho Fiscal
será substituído pelo respectivo suplente.

§6º - No caso de vacância ou afastamento, o membro su-
plente ocupará o cargo até que seja indicado o novo conselheiro para
complementar o prazo restante do mandato.

§7º - A investidura dos membros do Conselho Fiscal será fei-
ta mediante assinatura do termo de posse em livro próprio.

§8º - Além das demais hipóteses previstas em lei, considerar-
se-á vago o cargo de membro do Conselho Fiscal que, sem causa
justificada, deixar de exercer suas funções por mais de duas reuniões
consecutivas ou três alternadas.

§9º - As deliberações do Conselho Fiscal serão lançadas em
livro de Atas do Conselho Fiscal.

Art. 14 - Compete ao Conselho Fiscal:

I. fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumpri-
mento dos seus deveres legais e estatutários, sob o ponto de vista
fiscal;

II. acompanhar a gestão financeira e patrimonial do PROCON
- RJ e fiscalizar a execução orçamentária, podendo examinar livros e
documentos, bem como requisitar informações;

III. opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo
constar do seu parecer as informações complementares que julgar ne-
cessárias ou úteis à deliberação do Conselho de Administração;

IV. denunciar aos órgãos administrativos e, se estes não to-
marem providências necessárias para a proteção dos interesses do
PROCON - RJ, ao Conselho de Administração, os erros, fraudes, cri-
mes ou ilícitos de que tomarem conhecimento, sugerindo as providên-
cias que entenderem cabíveis;

VI. analisar as demonstrações financeiras elaboradas periodi-
camente pelo PROCON - RJ;

VII. examinar as demonstrações financeiras do exercício fis-
cal e sobre elas opinar;

VIII. pronunciar-se sobre assuntos de sua atribuição que lhe
forem submetidos pelo Conselho de Administração ou pela Diretoria
Executiva;

IX. comparecer às reuniões do Conselho de Administração
nas matérias em que por força de lei deva opinar;

X. elaborar e aprovar o seu Regimento Interno;

XI. Zelar pela observação plena, por parte do PROCON - RJ,
dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
economia e eficiência da administração pública, em consonância com
o art. 37 da Constituição Federal, especificamente no que diz respeito
à utilização das verbas destinadas à instituição e de sua receita pró-
pria.

Seção IV
Do Colégio Recursal

Art. 15 - O PROCON - RJ instituirá Colégio Recursal, com-
petente para julgar, como terceira instância decisória, recursos contra
imposição das seguintes sanções:

I. multa, quando estipulada em valor acima de R$ 20.000,00
(vinte mil reais);

II. apreensão de produtos;

III. inutilização de produtos;

IV. cassação do registro de produtos junto ao órgão compe-
tente;

V. proibição de fabricação de produtos;

VI. suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII. suspensão temporária de atividade;

VIII. revogação de concessão ou permissão de uso;

IX. cassação de licença de estabelecimento ou de atividade;

X. interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou
de atividade;

XI. intervenção administrativa;

XII. imposição de contrapropaganda.

Parágrafo Único - Somente poderão ser dirigidos recursos
ao Colégio Recursal após:

I. apresentação ou decurso de prazo para apresentação de
defesa prévia aos Analistas de Proteção de Defesa do Consumidor;

II. imposição de sanção pelo Analista de Proteção de Defesa
do Consumidor;

III. interposição de recurso, dirigido ao Diretor Jurídico;

IV. decisão recursal desfavorável do Diretor Jurídico, que re-
sulte na imposição de sanção especificada no “caput” deste artigo.

Art. 16 - O Colégio Recursal é composto por 5 (cinco) mem-
bros, sendo:

I. Diretor-Presidente;

II. 1 (um) membro da Diretoria;

III. 3 (três) servidores concursados.

§1° - O Colégio Recursal será instituído e seus membros se-
rão nomeados por ato do Conselho de Administração.

§2° - O Colégio Recursal aprovará seu próprio regulamento
interno.

§3° - Os servidores concursados serão nomeados para man-
dato de 2 (dois) anos, permitida apenas uma recondução consecuti-
va.

CAPÍTULO IV
DO PATRIMÔNIO E RECURSOS

Art. 17 - O patrimônio do PROCON - RJ será constituído
por:

I. bens e direitos que venha a adquirir, a qualquer título;

II. doações e legados que venha a receber;

III. receitas transferidas do Tesouro;

IV. saldo de dotação da Subsecretaria Adjunta de Defesa do
Consumidor e da Coordenação de Proteção e Defesa do Consumi-
dor;

V. bens móveis, já existentes, sob a administração da Sub-
secretaria Adjunta de Defesa do Consumidor e destinados ao Progra-
ma Estadual de Orientação e Defesa do Consumidor - PROCON-RJ.

§1º - Os bens e direitos do PROCON - RJ serão utilizados
exclusivamente na consecução de seus fins.

§2º - No caso de extinção do PROCON - RJ, seus bens, di-
reitos e obrigações passarão a integrar o patrimônio do Estado.

Art. 18 - Constituem recursos do PROCON - RJ:

I. a dotação orçamentária que lhe seja consignada, anual-
mente, no orçamento do Estado;

II. as subvenções e os recursos que lhe venham a ser atri-
buídos pela União, por outros Estados e Municípios, ou por quaisquer
entidades públicas ou particulares, nacionais ou estrangeiras;

III. as doações, auxílios, contribuições, apoios ou investimen-
tos, quando cabível, que venha a receber;

IV. as receitas próprias, decorrentes de serviços prestados;

V. a renda de seus bens patrimoniais e outras, de natureza
eventual;

VI. a renda proveniente da aplicação de penalidades por in-
frações às normas legais de proteção e defesa do consumidor;

VII. o rendimento de aplicações financeiras sobre saldos dis-
poníveis; e

VIII. os recursos provenientes do Fundo Especial de Apoio ao
Programa de Proteção ao Consumidor - FEPROCON.

Parágrafo Único - O PROCON - RJ ficará isento de todos
os tributos municipais, bem como dos impostos estaduais e federais,
em conformidade com o art. 150 da Constituição Federal.

TÍTULO II
DO PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 19 - Fica instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Ven-
cimentos do PROCON - RJ, fundamentado nos seguintes princípios:

I. racionalização da estrutura de cargos e carreiras;

II. reconhecimento e valorização do servidor público pelos
serviços prestados, pelo conhecimento adquirido e pelo desempenho
profissional; e

III. estímulo ao desenvolvimento profissional e à qualificação
funcional.

Art. 20 - Para os fins desta Lei considera-se:

I. Servidor: a pessoa legalmente investida em cargo público,
provido mediante concurso público;

II. Cargo: unidade laborativa com denominação própria, cria-
da por lei, com número certo, que implica o desempenho, pelo seu
titular, de um conjunto de atribuições e responsabilidades, regido pelo
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro;

III. Carreira: estrutura de desenvolvimento funcional e profis-
sional, operacionalizada através de passagens a Classes e Padrões
superiores, no cargo do servidor;

IV. Referência: conjunto de algarismos que designa o venci-
mento dos servidores, formado por:

a) Classe: indicativo de posição vertical em que o servidor
poderá estar enquadrado na Carreira, segundo critérios de desempe-
nho e capacitação, representado por números romanos, corresponden-
te a uma faixa na Tabela de Vencimento;

b) Padrão: indicativo de cada posição horizontal em que o
servidor poderá estar enquadrado na Carreira, segundo critérios de
desempenho, representado por letras;

V. Promoção: passagem do servidor de uma Classe para ou-
tra superior, na Tabela de Vencimento;

VI. Progressão: passagem do servidor de um Padrão para
outro superior, na Tabela de Vencimento;

VII. Vencimento base: retribuição pecuniária devida ao servi-
dor pelo exercício do cargo, de acordo com a Referência;

VIII. Remuneração: retribuição pecuniária devida ao servidor
pelo exercício do cargo, composto pelo vencimento base acrescido
das demais vantagens pessoais estabelecidas em lei.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Seção I
Da Composição dos Quadros de Cargos

Art. 21 - O Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos abran-
ge os cargos públicos da estrutura organizacional do PROCON.

§1º - Os quadros de cargos acima referidos, com as respec-
tivas denominações, quantitativos, grupos salariais e requisitos de in-
gresso, é o constante do Anexo I desta Lei.

§2º - Os concursos públicos para o provimento dos cargos
abrangidos por esta Lei serão voltados a suprir as necessidades do
PROCON, podendo exigir conhecimentos e/ou habilitações específi-
cas, respeitados os requisitos mínimos definidos no Anexo I desta
Lei.

§3º - Para os fins do §2º deste artigo, poderão ser destina-
das vagas por conhecimentos e/ou habilitações específicas.

§4º - A aprovação em vaga na forma dos parágrafos ante-
riores não gera estabilidade na lotação ou função específica.

Seção II
Do Ingresso e das Atribuições

Art. 22 - Os cargos efetivos do Quadro de Cargos desta Lei
são providos exclusivamente por concurso público de provas ou de
provas e títulos e seu ingresso se dá sempre na Classe e no Padrão
iniciais do cargo.

Art. 23 - As atribuições dos cargos são as constantes do
Anexo II desta Lei, que correspondem à descrição do conjunto de ta-
refas e responsabilidades cometidas ao servidor público em razão do
cargo em que está investido.

Seção IV
Da Remuneração

Art. 24 - O servidor será remunerado de acordo com a Ta-
bela de Vencimento constante do Anexo III, conforme o seu Padrão.

Art. 25 - A maior remuneração, a qualquer título, atribuída
aos servidores, obedecerá estritamente ao disposto no artigo 37, XI,
da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzido àquele limite
quaisquer valores percebidos em desacordo com esta norma, não se
admitindo, neste caso, a invocação de direito adquirido ou percepção
de excesso a qualquer título, inclusive nos casos de acúmulo de car-
gos públicos.

CAPÍTULO III
DA JORNADA DE TRABALHO

Art. 26 - A jornada de trabalho dos servidores é de 40 (qua-
renta) horas semanais efetivamente trabalhadas, assegurando o inter-
valo para alimentação de 1 (uma) hora.
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Parágrafo Único - O acúmulo de cargos públicos autorizados
pela Constituição Federal é admitido quando a somatória das jornadas
do cargo do PROCON-RJ com o outro cargo público, estadual ou
não, não ultrapassar 50 (cinqüenta) horas semanais.

CAPÍTULO IV
DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL

Seção I
Disposições Gerais

Art. 27 - A Evolução Funcional ocorrerá somente nos cargos
efetivos mediante as seguintes formas:

I. Promoção; e

II. Progressão.

Art. 28 - A Evolução Funcional somente se dará de acordo
com a previsão orçamentária de cada ano e disponibilidade financeira,
que deverá assegurar anualmente recursos suficientes para:

I. Promoção de 5% (cinco por cento) dos servidores do qua-
dro, a cada processo; e

II. Progressão de 20% (vinte por cento) dos servidores do
quadro, a cada processo.

§1º - As verbas destinadas à Promoção e à Progressão de-
verão ser objeto de rubricas específicas no orçamento do PROCON -
RJ.

§2º - A distribuição dos recursos previstos em orçamento pa-
ra a Evolução Funcional dos servidores será feita de acordo com a
massa salarial de cada cargo.

§3º - Eventuais sobras poderão ser utilizadas na Evolução
Funcional dos cargos que tiverem mais servidores habilitados.

Art. 29 - Os processos de Evolução Funcional ocorrerão em
intervalos regulares de 12 (doze) meses, tendo seus efeitos financei-
ros em março de cada exercício, beneficiando os servidores habilita-
dos.

§1° - Os servidores serão classificados em lista para a se-
leção daqueles que progredirão, considerando a média das notas ob-
tidas nas Avaliações de Desempenho no decorrer do interstício.

§2° - Em caso de empate será contemplado o servidor que,
sucessivamente:

I. estiver há mais tempo sem ter obtido uma Progressão ou
Promoção;

II. tiver obtido a maior nota na Avaliação de Desempenho
mais recente;

III. possuir maior tempo de efetivo exercício no cargo.

Art. 30 - Fica criada a Comissão de Gestão de Carreiras,
composta por 3 (três) membros, nomeados pelo Diretor- Presidente,
sendo:

I. 1 (um) representante da Secretaria de Planejamento e
Gestão - SEPLAG;

II. 1 (um) representante dos servidores públicos efetivos do
PROCON - RJ;

III. 1 (um) representante dos servidores públicos ocupantes
de cargos em comissão.

§1º - A Comissão delibera por maioria simples e seu presi-
dente só vota em caso de empate.

§2º - Compete à Comissão de Gestão de Carreiras:

I. julgar os recursos dos servidores relativos à Avaliação de
Desempenho;

II. avaliar a pertinência dos cursos que se pretende utilizar
para fins de Evolução Funcional; e

III. acompanhar os processos de Evolução Funcional e de
Avaliação de Desempenho.

§3º - A Comissão de Gestão de Carreiras poderá, a qualquer
tempo:

I. utilizar-se de todas as informações existentes sobre o ser-
vidor avaliado;

II. realizar diligências junto às unidades e chefias, solicitando,
se necessário, a revisão das informações, a fim de corrigir erros e/ou
omissões; e

III. convocar servidor para prestar informações ou participa-
ção opinativa, sem direito a voto.

Art. 31 - São regras para o processo e julgamento dos re-
cursos referidos no inciso I do artigo anterior:

I. o recurso deve ser protocolizado em até 10 (dez) dias,
contados da ciência da Avaliação de Desempenho pelo servidor;

II. somente o servidor pode recorrer da sua Avaliação de De-
sempenho;

III. o recurso só será provido quando a Avaliação de Desem-
penho:

a) não houver sido executada na forma prevista no regula-
mento;

b) houver sido manifestamente injusta;

c) houver se baseado em fatos comprovadamente inverídi-
cos.

Art. 32 - O interstício mínimo exigido na Evolução Funcio-
nal:

I. será contado a partir do mês de março do ano em que se
deu o efeito financeiro da última progressão;

II. somente serão considerados os dias efetivamente trabalha-
dos e as férias, sendo vedada na sua aferição a contagem dos pe-
ríodos de licenças e afastamentos acima de quinze dias, ininterruptos
ou não, exceto:

a) nos casos de licença maternidade e licença prêmio, cujo
período é contado integralmente; e

b) nos casos de afastamento por doença ocupacional ou aci-
dente de trabalho, cujo período é contado desde que não seja su-
perior a seis meses, ininterruptos ou não.

§1º - Nos casos de licenças e afastamentos descritos acima,
a Avaliação de Desempenho recairá somente sobre o período traba-
lhado.

§2º - Não prejudica a contagem de tempo para os interstícios
necessários para a Evolução Funcional a nomeação para cargo em
comissão ou a designação para função de confiança do PROCON.

Seção II
Da Promoção

Art. 33 - A Promoção é a passagem de uma Classe para
outra imediatamente superior, mediante Avaliação de Desempenho e
Qualificação.

Art. 34 - O servidor está habilitado à Promoção se:

I. possuir estabilidade no cargo;

II. O servidor está habilitado à Promoção se houver exercido
as atribuições do cargo, pelo seguinte interstício mínimo:

a) da classe A para a classe B: 7 (sete) anos e seis me-
ses;

b) da classe B para a classe C: 9 (nove) anos;

c) da classe C para a Classe Especial: 9 (nove) anos.

III. não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão no inters-
tício;

IV. houver obtido 02 (dois) desempenhos superiores à média,
consideradas as 3 (três) ultimas Avaliações de Desempenho.

V. não possuir, durante o interstício, mais de:

a) 20 (vinte) ausências; ou

b) 30 (trinta) atrasos.

VI. houver obtido qualificação profissional, observado o dis-
posto no artigo seguinte.

Parágrafo Único - A média a que se refere o inciso IV do
“caput” deste artigo:

I. é obtida a partir da soma das notas obtidas na Avaliação
Periódica de Desempenho e/ou na Avaliação Especial de Desempe-
nho, de cada Grupo;

II. não pode ser inferior a 70% (setenta por cento) da nota
máxima prevista.

Art. 35 - A Qualificação exigida para a Promoção, disposta
no Anexo IV, pode ser obtida mediante:

I. Graduação;

II. Titulação; ou

III. Capacitação.

§1º - A Graduação e a Titulação:

I. devem ser reconhecidas pelo Ministério da Educação;

II. têm validade indeterminada para os fins desta Lei;

III. não podem ser utilizadas mais de uma vez para fins de
Evolução Funcional;

IV. não podem ter sido utilizadas como requisito de ingresso
no cargo.

§2º - A Capacitação:

I. deve ser previamente aprovada pela Diretoria Administra-
tivo-Financeira, que avaliará a pertinência do curso com as atribuições
do cargo;

II. deve ser utilizada em no máximo 5 (cinco) anos, contados
da data do certificado de conclusão até da data dos efeitos financei-
ros da progressão;

III. pode ser obtida mediante a somatória de cargas horárias
de cursos de capacitação, respeitadas as cargas horárias mínimas por
curso da seguinte forma:

a) Cargos cujo requisito de ingresso seja Nível Médio ou
Técnico: carga mínima de 8 (oito) horas;

b) Cargos cujo requisito de ingresso seja Nível Superior: car-
ga mínima de 16 (dezesseis) horas.

IV. não pode ser obtidas através de cursos ou treinamentos
inerentes à exigência do cargo;

V. não pode ser utilizada mais de uma vez para fins de Evo-
lução Funcional.

§1º - O servidor deve apresentar os respectivos certificados
de conclusão, com a indicação das horas de curso concluídas.

§2º - A Qualificação deve ser pertinente com as atribuições
do cargo, exceto no caso de graduação de Nível Médio.

§3º - O servidor que se habilitar à Promoção e não se be-
neficiar da mesma por inexistência de disponibilidade orçamentária e
financeira, poderá fazer uso dos cursos realizados independentemente
do prazo estabelecido no inciso II do parágrafo anterior.

Seção III
Da Progressão

Art. 36 - A Progressão é a passagem de um Padrão para
outro imediatamente superior, dentro da mesma Classe, mediante
Avaliação de Desempenho.

Art. 37 - Está habilitado à Progressão o servidor que:

I. possuir estabilidade no cargo;

II. houver exercido as atribuições do cargo pelo interstício de
3 (três) anos no Padrão em que se encontra;

III. não tiver sofrido pena disciplinar de suspensão no inters-
tício;

IV. não houver sido beneficiado pela Promoção no exercício;

V. Está habilitado à Progressão o servidor que houver obtido
desempenho superior à média na última Avaliação de Desempenho.

VI. não possuir, durante o interstício, mais de:

a) 20 (vinte) ausências; ou

b) 30 (trinta) atrasos.

Parágrafo Único. A média a que se refere o inciso V do ca-
put deste artigo:

I. é obtida a partir da soma das notas obtidas na Avaliação
Periódica de Desempenho e/ou na Avaliação Especial de Desempe-
nho, de cada Grupo;

II. não pode ser inferior a 70% (setenta por cento) da nota
máxima prevista.

CAPÍTULO V
DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art. 38 - Fica instituído o Sistema de Avaliação de Desem-
penho, com a finalidade de aprimorar os métodos de gestão, valorizar
o servidor, melhorar a qualidade e eficiência do serviço público e para
fins de Evolução Funcional.

Parágrafo Único - Compete à Diretoria Administrativa e Fi-
nanceira a gestão do Sistema de Avaliação de Desempenho.

Art. 39 - O Sistema de Avaliação de Desempenho é com-
posto por:

I. Avaliação Especial de Desempenho, utilizada para fins de
aquisição da estabilidade no serviço público, conforme o art. 41, §4º
da Constituição Federal, e para fins da primeira Evolução Funcional;

II. Avaliação Periódica de Desempenho, utilizada anualmente
para fins de Evolução Funcional.

Art. 40 - A Avaliação Periódica de Desempenho é um pro-
cesso anual e sistemático de aferição do desempenho do servidor, e
será utilizada para fins de programação de ações de capacitação e
qualificação e como critério para a Evolução Funcional, compreenden-
do:

I. assiduidade e atraso;

II. avaliação funcional.

Parágrafo Único - A Avaliação Funcional ocorrerá anualmen-
te, a partir da identificação e mensuração de conhecimentos, habili-
dades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do cargo e cum-
primento da missão institucional do PROCON-RJ em que estiver em
exercício.

Art. 41 - O Sistema de Avaliação de Desempenho será dis-
ciplinado por regulamento do PROCON no prazo de 12 (doze) meses
contados da data de publicação desta Lei, observando-se:

I. serão avaliados os servidores que tenham no mínimo 4
(quatro) meses consecutivos de trabalho no PROCON, no decorrer do
período avaliado;

II. a Avaliação de Desempenho será realizada pelo chefe
imediato do avaliado, assim considerado aquele que por direito exe-
cuta a coordenação e liderança sobre o avaliado;

III. o servidor será avaliado pela chefia cujo vínculo seja de
maior tempo, no decorrer do período avaliado;

IV. na impossibilidade de realização da Avaliação de Desem-
penho pelo chefe imediato, esta será realizada pelo superior;

V. o servidor deve conhecer sua Avaliação de Desempenho,
mas o desconhecimento não impede a sua avaliação.

Art. 42 - Constará do demonstrativo de vencimentos a Re-
ferência em que está enquadrado o servidor.

TÍTULO III
DOS CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA

Art. 43 - Ficam criados os cargos em comissão definidos no
Anexo V desta Lei, com os respectivos quantitativos, vencimentos e
exigências.

§1º - As atribuições dos cargos em comissão criados por es-
ta Lei serão especificadas pelo Regulamento Geral, conforme a uni-
dade de lotação.

§2º - Os cargos em comissão são de livre provimento, me-
diante nomeação e regidos pelo Estatuto do Servidor Público, obser-
vando-se:

I. a nomeação do Diretor-Presidente e do Diretor Jurídico é
ato de competência do Governador;

II. a nomeação para os demais cargos em comissão é ato de
competência do Diretor-Presidente, exigida a prévia aprovação do
Conselho de Administração para a nomeação dos Diretores.

§3º - O Estatuto do PROCON-RJ poderá determinar cargos
em comissão privativos de servidores públicos.

§4º - No caso de nomeação de servidor público titular de car-
go efetivo, ele perceberá gratificação enquanto estiver nomeado, po-
dendo optar:

I. por uma gratificação correspondente à diferença entre o
seu vencimento e o valor do cargo em comissão definido no Anexo V;
ou

II. pela gratificação definida no Anexo V.

Art. 44 - Ficam criadas as funções de confiança definidas no
Anexo VI desta Lei, com os respectivos quantitativos, gratificações e
exigências.

§1º - As atribuições das funções de confiança criadas por es-
ta Lei serão especificadas pelo Regulamento Geral, conforme a uni-
dade de lotação.

§2º - As funções de confiança são de livre designação, den-
tre os servidores titulares de cargo efetivo do PROCON.

§3º - O servidor designado para função de confiança perce-
berá a gratificação correspondente enquanto perdurar a designação.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 45 - Com base na Lei Federal nº 8.078, de 11 de se-
tembro de 1990, e legislação complementar, o PROCON poderá ex-
pedir atos administrativos, visando à fiel observância das normas de
proteção e defesa do consumidor.

Art. 46 - Os servidores do PROCON - RJ serão regidos pelo
regime jurídico único dos servidores públicos estaduais, observado o
disposto no parágrafo único deste artigo.

Parágrafo Único - É vedada a concessão de adicional por
tempo de serviço aos servidores do PROCON-RJ.

Art. 47 - O Quadro de Cargos do PROCON - RJ, criado pelo
Anexo I desta Lei, será implementado, gradativamente, de acordo com
a disponibilidade orçamentária e os limites da Lei Complementar Fe-
deral nº 101, de 04 de maio de 2000.

§1° - Até que seja provido o Quadro de Cargos do PROCON
- RJ, a administração direta deverá ceder servidores para o exercício
das atividades previstas nesta Lei, sem prejuízo de vencimentos e
vantagens inerentes ao seu cargo.

§2º - Os concursos públicos para ingresso nos cargos de que
trata esta Lei poderão ser realizados em 2 (duas) etapas, ambas de
caráter eliminatório e classificatório:

I. primeira etapa: provas escritas para aferição de conheci-
mentos gerais e específicos e apresentação de títulos para aferição
do grau de qualificação acadêmica e profissional, de acordo com os
critérios estabelecidos em Edital;

II. segunda etapa: participação em curso específico de forma-
ção promovido pelo PROCON-RJ de acordo com os critérios estabe-
lecidos no regulamento do concurso;

III. durante o curso específico de formação de que trata o in-
ciso II, será concedida, ao candidato matriculado, bolsa-auxílio por de-
dicação exclusiva, correspondente a 50% (cinqüenta por cento) do pri-
meiro padrão de vencimento da classe inicial do cargo a que estiver
concorrendo, conforme estabelecido em edital.

§3° - A qualquer tempo poderão ser postos à disposição do
PROCON - RJ servidores da Administração Direta e Indireta do Es-
tado.

Art. 48 - O PROCON - RJ ficará sub-rogado nos direitos e
obrigações da Subsecretaria Adjunta de Defesa do Consumidor e da
Coordenação de Proteção e Defesa do Consumidor, inclusive os de-
correntes de contratos, convênios e quaisquer compromissos.

Art. 49 - Para atender ao disposto nesta Lei fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial para o PROCON - RJ,
com o saldo orçamentário remanescente dos recursos da Subsecre-
taria Adjunta de Defesa do Consumidor e da Coordenação de Pro-
teção e Defesa do Consumidor e da unidade gestora do Fundo Es-
pecial de Apoio ao Programa de Proteção ao Consumidor - FEPRO-
CON.

Parágrafo Único - Para o atendimento das despesas com
pessoal criadas por esta Lei, fica o Poder Executivo autorizado a fa-
zer o remanejamento de dotações orçamentárias que for necessário
para a implantação do PROCON - RJ.

Art. 50. - O primeiro mandato do Conselho Fiscal do PRO-
CON - RJ será de 1 (um) ano.

Art. 51 - O Poder Executivo terá o prazo de 360 (trezentos e
sessenta) dias após publicação desta Lei para adotar as providências
necessárias ao pleno funcionamento do PROCON - RJ, sendo este
também o prazo para que sejam extintas a Subsecretaria Adjunta de
Defesa do Consumidor e a Coordenação de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 52 - O Art. 1°, o Art. 3° e o Art. 4° da Lei n° 2.592, de
10 de julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a criar o Fundo
Especial para Programas de Proteção e Defesa do Consumidor FE-
PROCON, destinado a proporcionar recursos financeiros para o de-
senvolvimento de atividades relacionadas à proteção e defesa do con-
sumidor, bem como para a manutenção e reaparelhamento dos seus
órgãos.

Parágrafo único. As multas arrecadadas serão destinadas ao
financiamento de projetos relacionados com os objetivos da Política
Nacional de Relações de Consumo, com a defesa dos direitos básicos
do consumidor e com a modernização administrativa dos órgãos pú-
blicos de defesa do consumidor, após aprovação pelo Conselho de
Administração (NR)”.
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“Art. 3° - O Fundo Especial de Apoio a Programas de Pro-
teção e Defesa do Consumidor - FEPROCON - será administrado por
um Gestor e assistido por um Conselho de Administração.

§1° - O gestor do Fundo Especial de Apoio a Programas de
Proteção e Defesa do Consumidor é a Diretoria-Executiva do PRO-
CON-RJ.

§2° - O Conselho de Administração a que se refere o “caput”
deste artigo e demais dispositivos desta Lei é o Conselho de Admi-
nistração do PROCON-RJ. (NR)”

“Art. 4° - Os recursos do FEPROCON - Fundo Especial de
Apoio ao Programa de Proteção ao Consumidor serão depositados
em instituição bancária em conta exclusiva a ser mantida em nome
do Fundo. (NR)”

Art. 53 - O Conselho de Administração poderá ser instalado
inicialmente sem o representante dos servidores, que só o integra
após a realização de concurso público para os cargos de Técnico e
Analista em Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 54 - A partir da publicação desta Lei, o PROCON-RJ te-
rá o prazo de 1 (um) ano para a realização de concurso público para

provimento do Quadro de Pessoal do órgão e substituição dos ser-
vidores cedidos.

Art. 55 - O Governador regulamentará esta Lei no prazo de
60 (sessenta) dias, contados de sua publicação.

Art. 56 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010.

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 2955/2010
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 09/2010

ANEXO I
QUADRO DE CARGOS

CARGO DENOMINAÇÃO EXIGÊNCIA QUANTIDADE
Assistente Administrativo Agente Administrativo Ensino Médio 25
Assistente Técnico Agente de Proteção e Defesa do Consumidor Ensino Médio 50
Assistente Técnico Técnico em Contabilidade Ensino Médio + Educação Profissional em Contabilidade 3
Assistente Técnico Técnico em Informática Ensino Médio + Educação Profissional em Informática ou Tecnologia da

Informação
3

Especialista Analista de Proteção e Defesa do Consumidor Ensino Superior 80
Analista Administrativo Executivo Público Ensino Superior em Administração, Economia, Ciências Contábeis, Análise

de Sistemas e Tecnologia da Informação
10

Especialista Advogado Ensino Superior em Direito e registro na OAB 10

ANEXO II - ATRIBUIÇÕES

QUADRO DE CARGOS
DENOMINAÇÃO ATRIBUIÇÕES
Agente Administrativo Planejar e executar atividades de suporte à gestão dos processos administrativos conforme exigências das diferentes áreas de atuação, atendimento à população e orientações

condizentes à sua atividade; monitorar informações.
Agente de Proteção e Defesa do Con-
sumidor

Atender, prestar informações e orientar os consumidores nas relações de consumo, realizar coleta de campo para subsidiar estudos, pesquisas técnicas e fiscalizações, lavrando
autos de infração.

Técnico em Contabilidade Executar escrituração, classificação, conciliação; balanços, balancetes e outras atividades contábeis, de acordo com o plano de contas; verificar e conciliar receitas e despesas;
elaborar, providenciar relatórios específicos extraídos do sistema contábil

Técnico em Informática Instalar, supervisionar e monitorar equipamentos de informática e seus periféricos, padronizar a instalação de softwares e prestar assistência aos usuários.
Analista de Proteção e Defesa do
Consumidor

Analisar, instruir, solucionando ou propondo soluções para as reclamações, consultas ou denúncias, elaborar estudos técnicos sobre temas relevantes ou de maior incidência nas
questões de proteção e defesa do consumidor, manifestar-se conclusivamente nos procedimentos de trabalho a seu encargo, sugerindo ou propor meios para a sua solução,
impondo sanções administrativas, propor a elaboração de laudos técnicos, pareceres, pesquisas técnico-científicas, testes, análises, diagnósticos e outros, necessários ao desen-
volvimento de suas atividades.

Executivo Público Planejar, coordenar, supervisionar, acompanhar, controlar e executar as atividades administrativas e técnicas, em relação às áreas de Planejamento, Recursos Humanos, Finanças,
Orçamento, Controle, Patrimônio, Análise de Sistemas e de métodos e processos de trabalho, respeitados os regulamentos do serviço.

Advogado Prestar assessoria jurídica através de representação judicial e extra-judicial bem como exercer atribuições de consultoria e assessoria jurídica da Autarquia.

Cargo: Assistente Administrativo
NÍVEL CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO-BASE GDA

AD. QUALIFICAÇÃO

Médio Assistente Admi-
nistrativo

C VI R$ 2.498,33 R$ 749,50 160

V R$ 2.425,57 R$ 727,67
IV R$ 2.354,92 R$ 706,48
III R$ 2.286,33 R$ 685,90
II R$ 2.219,74 R$ 665,92
I R$ 2.155,08 R$ 646,53

B VI R$ 2.033,10 R$ 609,93
V R$ 1.973,88 R$ 592,16
IV R$ 1.916,39 R$ 574,92
III R$ 1.860,57 R$ 558,17
II R$ 1.806,38 R$ 541,91
I R$ 1.753,77 R$ 526,13

A V R$ 1.654,50 R$ 496,35
IV R$ 1.606,31 R$ 481,89
III R$ 1.559,52 R$ 467,86
II R$ 1.514,10 R$ 454,23
I R$ 1.470,00 R$ 441,00

Cargo: Assistente Técnico
NÍVEL CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO-BASE GDA

AD. QUALIFICAÇÃO/
GRADUAÇÃO

Médio Assistente Técnico C VI R$ 2.855,24 R$ 856,57 160
V R$ 2.772,07 R$ 831,62
IV R$ 2.691,33 R$ 807,40
III R$ 2.612,95 R$ 783,88
II R$ 2.536,84 R$ 761,05
I R$ 2.462,95 R$ 738,89

B VI R$ 2.323,54 R$ 697,06
V R$ 2.255,86 R$ 676,76
IV R$ 2.190,16 R$ 657,05
III R$ 2.126,37 R$ 637,91
II R$ 2.064,44 R$ 619,33
I R$ 2.004,31 R$ 601,29

A V R$ 1.890,85 R$ 567,26
IV R$ 1.835,78 R$ 550,73
III R$ 1.782,31 R$ 534,69
II R$ 1.730,40 R$ 519,12
I R$ 1.680,00 R$ 504,00

Cargo: Analista Administrativo
NÍVEL CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO-BASE GDA PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MESTRADO DOUTORADO
Superior Analista Administrati-

vo
ESPECIAL III R$ 5.619,02 R$ 1.685,71 R$ 210,00 R$ 420,00 R$ 840,00

II R$ 5.455,36 R$ 1.636,61
I R$ 5.296,46 R$ 1.588,94

C VI R$ 4.996,66 R$ 1.499,00
V R$ 4.851,13 R$ 1.455,34
IV R$ 4.709,84 R$ 1.412,95
III R$ 4.572,66 R$ 1.371,80
II R$ 4.439,47 R$ 1.331,84
I R$ 4.310,17 R$ 1.293,05

B VI R$ 4.066,20 R$ 1.219,86
V R$ 3.947,76 R$ 1.184,33
IV R$ 3.832,78 R$ 1.149,83
III R$ 3.721,14 R$ 1.116,34
II R$ 3.612,76 R$ 1.083,83

I R$ 3.507,54 R$ 1.052,26
A V R$ 3.309,00 R$ 992,70

IV R$ 3.212,62 R$ 963,79
III R$ 3.119,05 R$ 935,71
II R$ 3.028,20 R$ 908,46
I R$ 2.940,00 R$ 882,00

Cargo: Especialista
NÍVEL CARGO CLASSE PADRÃO VENCIMENTO-BASE GDA PÓS-GRADUAÇÃO LATO

SENSU
MESTRADO DOUTORADO

Superior Especialista ESPECIAL III R$ 8.027,17 R$ 2.408,15 R$ 401,36 R$ 802,72 R$ 1.605,43
II R$ 7.793,37 R$ 2.338,01 R$ 389,67 R$ 779,34 R$ 1.558,67
I R$ 7.566,38 R$ 2.269,91 R$ 378,32 R$ 756,64 R$ 1.513,28

C VI R$ 7.138,09 R$ 2.141,43 R$ 356,90 R$ 713,81 R$ 1.427,62
V R$ 6.930,19 R$ 2.079,06 R$ 346,51 R$ 693,02 R$ 1.386,04
IV R$ 6.728,34 R$ 2.018,50 R$ 336,42 R$ 672,83 R$ 1.345,67
III R$ 6.532,37 R$ 1.959,71 R$ 326,62 R$ 653,24 R$ 1.306,47
II R$ 6.342,10 R$ 1.902,63 R$ 317,11 R$ 634,21 R$ 1.268,42
I R$ 6.157,38 R$ 1.847,21 R$ 307,87 R$ 615,74 R$ 1.231,48

B VI R$ 5.808,85 R$ 1.742,66 R$ 290,44 R$ 580,89 R$ 1.161,77



5Ano XXXVI - No- 101 - Parte I
Rio de Janeiro, terça-feira - 8 de junho de 2010PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL
do Estado do Rio de JaneiroD.O.

V R$ 5.639,66 R$ 1.691,90 R$ 281,98 R$ 563,97 R$ 1.127,93
IV R$ 5.475,40 R$ 1.642,62 R$ 273,77 R$ 547,54 R$ 1.095,08
III R$ 5.315,92 R$ 1.594,78 R$ 265,80 R$ 531,59 R$ 1.063,18
II R$ 5.161,09 R$ 1.548,33 R$ 258,05 R$ 516,11 R$ 1.032,22
I R$ 5.010,77 R$ 1.503,23 R$ 250,54 R$ 501,08 R$ 1.002,15

A V R$ 4.727,14 R$ 1.418,14 R$ 236,36 R$ 472,71 R$ 945,43
IV R$ 4.589,45 R$ 1.376,84 R$ 229,47 R$ 458,95 R$ 917,89
III R$ 4.455,78 R$ 1.336,73 R$ 222,79 R$ 445,58 R$ 891,16
II R$ 4.326,00 R$ 1.297,80 R$ 216,30 R$ 432,60 R$ 865,20
I R$ 4.200,00 R$ 1.260,00 R$ 210,00 R$ 420,00 R$ 840,00

ANEXO IV
EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO PARA PROMOÇÃO

EXIGÊNCIA DE INGRESSO NIVEL GRADUAÇÃO/TITULAÇÃO CAPACITAÇÃO
NÍVEL MÉDIO 2 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (TÉCNICO) OU NÍVEL SUPERIOR 120 HORAS

3 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL (TÉCNICO) OU NÍVEL SUPERIOR 120 HORAS

EXIGÊNCIA DE INGRESSO NIVEL GRADUAÇÃO/TITULAÇÃO CAPACITAÇÃO
NÍVEL TÉCNICO 2 NÍVEL SUPERIOR 360 HORAS

3 NÍVEL SUPERIOR OU PÓS-GRADUAÇÃO 360 HORAS

EXIGÊNCIA DE INGRESSO NIVEL GRADUAÇÃO/TITULAÇÃO CAPACITAÇÃO
NÍVEL SUPERIOR 2 PÓS-GRADUAÇÃO 360 HORAS

3 PÓS-GRADUAÇÃO 360 HORAS
4 PÓS-GRADUAÇÃO 360 HORAS

ANEXO V
QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO EXIGÊNCIA QUANTIDADE CARGO REPRESENTAÇÃO
Presidente PR-1 Ensino Superior 1 R$ 882,69 R$ 1.871,30
Diretor VP-1 Ensino Superior 6 R$ 794,43 R$ 1.684,19
Chefe de Gabinete VP-2 Ensino Superior 1 R$ 714,98 R$ 1.515,75
Ouvidor VP-2 Ensino Superior 1 R$ 714,98 R$ 1.515,75
Assessor Especial VP-2 Ensino Superior 3 R$ 714,98 R$ 1.515,75

ANEXO VI
QUADRO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA

DENOMINAÇÃO SÍMBOLO EXIGÊNCIA QUANTIDADE
Chefe de Departamento DAS-7 Ensino Superior 11
Chefe de Divisão DAS-6 Ensino Médio 1
Coordenador de Núcleo Regional DAS-8 Ensino Superior 11

Id: 969384

LEI Nº 5739DE 07 DE JUNHO DE 2010

DISPÕE SOBRE A ABERTURA E UTILIZAÇÃO
DE CADASTRO, FICHA, REGISTRO DE DA-
DOS PESSOAIS E DE CONSUMO POR CON-
CESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO, ES-
TABELECIMENTOS COMERCIAIS E EMPRE-
SAS DE TELEMARKETING.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - As concessionárias de serviço público e estabele-

cimentos comerciais somente poderão abrir cadastro, ficha, registro de
dados pessoais e de consumo com a prévia autorização do consu-
midor, quando não solicitado por ele.

§1º - A autorização mencionada no caput do artigo deverá
ser por escrito, e quando solicitada ao consumidor pelas concessio-
nárias de serviço público e/ou estabelecimentos comerciais deverá ser
remetida por correspondência com aviso de recebimento (AR), a ser
enviada para o endereço que o consumidor tiver declarado no ato da
compra ou da aquisição do serviço.

§2º - No texto da autorização deverá constar para que fins
será utilizado o cadastro do consumidor.

Art. 2º - O não atendimento ao previsto no art. 1º desta Lei,
sujeitará o responsável ao pagamento de multa, a ser fixada com ba-
se nos critérios expressos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor.

Parágrafo Único - As empresas de telemarketing que utili-
zarem os cadastros, fichas, registro de dados pessoais e de consumo
sem autorização do consumidor estarão sujeitas às penalidades pre-
vistas no caput do artigo.

Art. 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010
SÉRGIO CABRAL

Governador
Projeto de Lei nº 2154-A/2009
Autoria: Deputado Paulo Ramos

Id: 969385

LEI Nº 5740 DE 07 DE JUNHO DE 2010

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A
ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE HO-
MENS DE NEGÓCIO DO EVANGELHO
PLENO - ADHONEP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica declarado de Utilidade Pública a Associação In-

ternacional de Homens de Negócio do Evangelho Pleno - ADHONEP,
CNPJ 27.775.642/0001-19, com sede e foro no Município de São
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 2553/2009
Autoria: Deputada Beatriz Santos

Id: 969386

LEI Nº 5741 DE 07 DE JUNHO DE 2010.

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O
INSTITUTO CULTURAL AFRO-BRASILEI-
RO OLUFON DEYÍ.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública Estadual o

Instituto Cultural Afro-Brasileiro Olufon Deyí”, com sede à Rua 07, nº
23, no Bairro Reserva do Peró, localizada na cidade de Cabo Frio -
RJ.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publica-
ção, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010
SÉRGIO CABRAL

Governador
Projeto de Lei nº 2714/2009
Autoria do Deputado Paulo Melo

Id: 969387

LEI Nº 5742 DE 07 DE JUNHO DE 2010.

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA AO
CENTRO ESPÍRITA BEZERRA DE MENE-
ZES.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o Centro Es-

pírita Bezerra de Menezes, com sede na Rua da Constituição nº 45,
Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010
SÉRGIO CABRAL

Governador
Projeto de Lei nº 1776/2008
Autoria do Deputado Átila Nunes

Id: 969388

LEI Nº 5743 DE 07 DE JUNHO DE 2010.

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTA-
DUAL A CONGREGAÇÃO ESPÍRITA UMBAN-
DISTA DO BRASIL - CEUB.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado do Rio

de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública Estadual a
Congregação Espírita Umbandista do Brasil, situada à Rua Sampaio
Ferraz, nº 29, Estácio, Rio de Janeiro, RJ, Cep: 20250-040.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010

SÉRGIO CABRAL
Governador

Projeto de Lei nº 2782/2009
Autoria do Deputado Gilberto Palmares.

Id: 969389

ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 42.496 DE 07 DE JUNHO DE 2010

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A ÓRGÃOS
E ENTIDADE ESTADUAL NO VALOR GLOBAL
DE R$ 121.861.420,00, PARA REFORÇO DE
DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO
EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 5.632, de 04 de janeiro de 2010, que estima a
Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exer-
cício financeiro de 2010;

- o Decreto nº 42.239, de 14 de janeiro de 2010, que dispõe sobre a
programação orçamentária e financeira e estabelece normas para exe-
cução orçamentária do Poder Executivo para o exercício de 2010;

- o que consta dos Processos nºs E-01/123/2010, E-01/124/2010 e E-
09/0143/2565/2010,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal de Ór-
gãos e Entidade Estadual no valor global de R$ 121.861.420,00 (cen-
to e vinte e um milhões, oitocentos e sessenta e um mil quatrocentos
e vinte reais), para reforço de dotações orçamentárias, na forma do
Anexo I.

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

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Decreto nº 42.239, de
14 de janeiro de 2010, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam excepcionalizados, neste decreto, do art. 1º do De-
creto nº 42.289, de 11 de fevereiro de 2010, os Órgãos e a Entidade
Estadual.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 07 de junho de 2010

SÉRGIO CABRAL

Id: 969436


