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INSTITUI A COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.
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 - Institui a Comissão Estadual da Verdade, no âmbito
do Estado do Rio de Janeiro, que tem por finalidade acompanhar e
subsidiar a Comissão Nacional da Verdade nos exames e esclarecimentos às graves violações de direitos humanos praticadas, no período previsto no Art. 8º do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), contribuindo, assim, para a efetivação do direito à
memória e à verdade histórica.
Parágrafo Único - A Comissão Estadual da Verdade terá
prazo de funcionamento de dois anos para a conclusão dos trabalhos,
contados a partir da sua instalação.
Art. 2º - A Comissão deverá apresentar, ao final, relatório circunstanciado, contendo as atividades realizadas, os fatos examinados,
as conclusões e recomendações, respeitando a legislação vigente, em
especial as Leis nºs 6.683, de 28 de agosto de 1979; 9.140, de 4 de
dezembro de 1995; e 10.559, de 13 de novembro de 2002.
Art. 3º A Comissão Estadual da Verdade, composta de forma
pluralista, será integrada por sete membros, designados pelo Estado
do Rio de Janeiro, entre brasileiros de reconhecida idoneidade e conduta ética, residentes no Estado do Rio de Janeiro, identificados com
a defesa da democracia e dos direitos humanos, sendo vedada a participação de membros das Forças Armadas e Órgãos de Segurança
de Estado, assim como colaboradores do regime militar nos mais diversos níveis de representação do Estado ou da sociedade.
§ 1º - Os membros serão designados para mandato com duração até o término dos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade,
sendo esta considerada extinta após a publicação do relatório circunstanciado das atividades.
§ 2º - A participação na Comissão Estadual da Verdade será
considerada serviço público relevante.
§ 3º - Quanto à efetiva composição da Comissão, deverão
ser estabelecidos mecanismos com direta participação da sociedade
civil e do legislativo, incluindo-se consultas prévias e sabatinas públicas dos postulantes.
Art. 4º - A Comissão Estadual da Verdade colaborará com a
consecução dos objetivos da Comissão Nacional da Verdade, dentre
os quais:
I - esclarecer os fatos e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos mencionados no caput do art. 1º
desta Lei;
II - identificar e tornar públicas as estruturas, os locais, as
instituições e as circunstâncias relacionadas à prática de violações de
direitos humanos mencionadas no caput do art. 1º, suas eventuais ramificações nos diversos aparelhos estatais e na sociedade;
III - encaminhar, à Comissão Nacional da Verdade, toda e
qualquer informação obtida que possa auxiliar no alcance dos objetivos aqui dispostos;
IV - colaborar com todas as instâncias do Poder Público para
apuração de violação de direitos humanos, observadas as disposições
legais;

§ 1º - Este servidor manterá a remuneração que percebe no
órgão ou entidade de origem, acrescida da diferença entre esta, se de
menor valor, e o montante a ser definido na regulamentação desta
Lei.
§ 2º - A designação de servidor público estadual da administração direta ou indireta implicará a dispensa das suas atribuições
do cargo.
Art. 9º Os membros da Comissão Estadual da Verdade são
invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos no exercício de suas atividades funcionais, estendendose tais garantias, no que couber, às pessoas que nela testemunharem.
Art. 10 - A Comissão Estadual da Verdade poderá firmar parcerias com instituições de ensino superior ou organismos internacionais para o desenvolvimento de suas atividades, cabendo à Secretaria
de Assistência Social e Direitos Humanos dar o suporte técnico, administrativo e financeiro necessário ao desenvolvimento das atividades
da Comissão Estadual da Verdade.
Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei.
Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2012
SÉRGIO CABRAL
Governador
Projeto de Lei nº 889-A/2011
Autoria dos Deputados Gilberto Palmares, Graça Matos, Luiz Paulo e
Paulo Ramos
RAZÕES DO VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 889-A/2011, DE AUTORIA DOS SENHORES DEPUTADOS GILBERTO PALMARES, GRAÇA MATOS,
LUIZ PAULO E PAULO RAMOS QUE,
INSTITUI A COMISSÃO ESTADUAL DA
VERDADE, NO ÂMBITO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO.
Em que pese o mérito do Projeto, inviável sancioná-lo integralmente, incidindo o veto sobre o parágrafo primeiro do artigo
5º do PL em comento, objeto de Emenda de Plenário. As razões,
para tanto, ora passo a expor.
O Projeto pretende instituir a Comissão da Verdade, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
O argumento central, que preside a análise da matéria é o
de que no melhor interesse público é de suma importância para a eficácia de sua aplicabilidade que o PL que cria uma Comissão de Verdade Estadual, esteja em perfeita consonância, com a legislação federal vigente, ou seja, com a Lei nº 12.528, de 18 de novembro de
2011. Ora, o foco pontual em questão sobre o qual incide o alvitre de
veto foge àquela consonância, porquanto, a Lei nº 12.528/11, em seu
dispositivo correspondente reza em sentido diametralmente oposto
que: “os dados, documentos e informações sigilosos fornecidos à Comissão Nacional da Verdade não poderão ser divulgados ou disponibilizados a terceiros, cabendo a seus membros resguardar seu sigilo”.
Ademais, trata-se de redação contraditória vez que aquele §
1º do art. 5º ao se referir a “dados, documentos e informações fornecidos à Comissão da Verdade”, os entende como sigilosos e não
obstante preconiza que “deverão ser objeto de divulgação”. Ora se algo é sigiloso, não pode ser tornado público, caso contrário, não haveria necessidade de sigilo.
Sendo assim, os fatos a serem analisados pela Comissão da
Verdade se inserem muitas vezes no âmbito da intimidade das pessoas, motivo por que não podem ser objeto de divulgação, a forma
como pretendida no projeto aprovado.
Diante dos fundamentos aqui expostos, entendi mais adequado apor veto parcial ao projeto encaminhado à deliberação dessa
Egrégia Casa Legislativa.
SÉRGIO CABRAL
Governador

V - recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir violação de direitos humanos;
VI - promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações de direitos humanos,
bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de
tais violações.
Art. 5º - Para execução dos objetivos previstos no art. 4º, a
Comissão Estadual da Verdade poderá:
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I - receber testemunhos, informações, dados e documentos
que lhe forem encaminhados voluntariamente, assegurada a não identificação do detentor ou depoente, quando solicitado;
II - requisitar informações, dados e documentos de órgãos e
entidades do Poder Público, ainda que classificados em qualquer grau
de sigilo;
III - convocar, para entrevistas ou testemunho, pessoas que
possam guardar qualquer relação com os fatos e circunstâncias examinados;
IV - determinar a realização de perícias e diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos e dados;
V - promover audiências públicas;
VI - requisitar proteção aos órgãos públicos para qualquer
pessoa que se encontre em situação de ameaça, em razão de sua
colaboração com a Comissão Estadual da Verdade;
VII - promover parcerias com órgãos e entidades, públicos ou
privados, nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos;
VIII - requisitar o auxílio de entidades e órgãos públicos.
§1º - VETADO.
§2º - As atividades da Comissão não terão caráter jurisdicional ou persecutório.
§3º - A Comissão poderá requerer, ao Poder Judiciário, acesso a informações, dados e documentos públicos ou privados, necessários para o desempenho de suas atividades.
Art. 6º - As atividades desenvolvidas pela Comissão Estadual
da Verdade serão públicas, exceto as que, a seu critério, exija a manutenção de sigilo por ser de grande relevância para o alcance de
seus objetivos ou para resguardar a intimidade, vida privada, honra ou
imagem de pessoas.
Art. 7º - A Comissão Estadual da Verdade poderá atuar de
forma articulada e integrada com os demais órgãos públicos federais,
estaduais e municipais, especialmente com o Arquivo Nacional, o Arquivo Estadual, a Comissão de Anistia e a Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos.
Art. 8º - Poderão ser designados como membros da Comissão o servidor ocupante de cargo efetivo, o empregado permanente
do Estado e dos Municípios e, ainda, membros da sociedade civil fluminense.

INSTITUI O FUNDO VERDE DE DESENVOLVIMETO E ENERGIA PARA A CIDADE UNIVERSITÁRIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
RIO DE JANEIRO, INSTITUI SEU CONSELHO
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o disposto no
Convênio ICMS 55/12, de 13 de junho de 2012, e o que consta no
processo nº E-07/473/2012,
CONSIDERANDO:
- que o Parque Tecnológico da Cidade Universitária da UFRJ é referência no país na área de pesquisa e desenvolvimento em diversos
setores, entre eles o de geração de energia elétrica por fontes alternativas;
- que o corpo acadêmico da UFRJ e de seu Instituto Alberto Luiz
Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia (COPPE) é
mundialmente reconhecido, sendo fator de atração para instalação de
centros de pesquisa, geradores de empregos altamente qualificados;
- que o Governo do Estado do Rio de Janeiro negocia com o Exército
Brasileiro a aquisição da Ilha do Bom Jesus destinada à expansão do
Parque Tecnológico do Rio de Janeiro;
- que o 1º Polo Verde do Brasil será instalado na Ilha do Bom Jesus,
na Cidade Universitária, usando o que há de mais moderno em termos de eficiência energética e infraestrutura sustentável;
- que as instalações da UFRJ, na Ilha do Fundão, são da década de
1970, necessitando de modernização, principalmente no que se refere
à energia e utilidades;
- que existe um plano diretor para a Cidade Universitária que contempla vários projetos de melhoria e inovação nas áreas de energia,
mobilidade e melhor uso dos recursos naturais;
- que a garantia de suprimento de energia é fundamental para que
novas empresas instalem seus Centros de Pesquisa na Cidade Universitária e que a geração distribuída pode, em muito, melhorar a
qualidade do suprimento de energia atual;
- que existem vários conceitos de energia alternativa com utilização
de tecnologia de ponta que podem ser aplicados e o Campus dispõe
de área livre suficiente para instalação destas diversas modalidades
de geração;
- que existe um projeto em andamento, apoiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento Econômico para criação de vários Po-
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los Verdes no Estado do Rio de Janeiro, e que tem como âncora a
própria Cidade Universitária que pode vir a ser a primeira do gênero a
receber certificação internacional de infraestrutura sustentável;
- que tanto o Polo Verde da Ilha do Bom Jesus, quanto a infraestrutura
sustentável são projetos do Programa Rio Capital da Energia; e
- a concessão de isenção do ICMS nas operações internas de fornecimento de energia elétrica destinada exclusivamente a consumo
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu Campus da Cidade Universitária, consoante o disposto no Convênio ICMS 55/12, de
13 de junho de 2012.





   



 



III - Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), indicado pelo Secretário;
IV - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), indicado pelo
Reitor;
V - COPPE/UFRJ, indicado pelo Reitor;
VI - Light Serviços de Eletricidade S.A., indicado pelo Presidente;
VII - membro da comunidade tecnológica com notório conhecimento
do setor de energia, indicado pelo Reitor.
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

DECRETA:

§ 1º - O fundo de que trata o caput deste artigo tem por objetivo a
elaboração de projetos de infraestrutura sustentável nos setores de
geração e racionalização do uso de energia e de mobilidade urbana.
§ 2º - Compete à Fundação COPPETEC a gestão dos recursos do
fundo que deverão ser aplicados nos projetos de energia e de infraestrutura sustentável previamente aprovados pelo Conselho de que trata
o artigo 4º deste Decreto.
§ 3º - O Estado do Rio de Janeiro destinará como fonte de recursos
para capitalização do fundo a parcela do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica consumida pelo Campus da Cidade Universitária da UFRJ, dispensada nos termos do artigo 2º deste Decreto.
Art. 2º - Fica concedida isenção do ICMS nas operações internas de
fornecimento de energia elétrica destinada exclusivamente a consumo
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, no seu Campus da Cidade Universitária, com vistas à criação do Fundo a que se refere o
artigo 1º deste Decreto.
Parágrafo Único - O valor do imposto dispensado nos termos do caput deste artigo deverá ser demonstrado na Conta de Fornecimento
de Energia Elétrica.
Art. 3º - A UFRJ deverá depositar na conta da Fundação COPPETEC o
valor do imposto dispensado, nos termos do disposto no caput do artigo 2º
deste Decreto, e demonstrado na Conta de Fornecimento de Energia.
Art. 4º - Fica instituído o Conselho do Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia da Cidade Universitária com a competência de analisar, aprovar, acompanhar e auditar os projetos propostos pela Fundação COPPETEC, conforme Anexo deste Decreto.
§ 1º - A Presidência do Fundo será rotativa entre os diversos membros do Conselho e terá mandato de 02 (dois) anos;
§ 2º - A Secretaria Executiva será rotativa e escolhida pela Presidência do Conselho.
§ 3º - O Conselho será composto por 01 (um) representante e respectivo suplente, das seguintes entidades:
I - Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), indicado pelo Secretário;
II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), indicado pelo Secretário;

crição técnica, um cronograma físico- financeiro, uma matriz de responsabilidades e a expectativa de resultados a serem obtidos com a
implantação do projeto;
- o escritório de projeto deverá enviar a proposta de projeto ao Conselho com no mínimo de 01 (uma) semana de antecedência à reunião
deliberativa e o coordenador pelo projeto deverá fazer, na reunião,
uma exposição do mesmo aos membros do Conselho;
- a cada 02 (dois) meses os projetos em andamento deverão ser analisados pelo Conselho quanto ao seu cronograma físico-financeiro e,
caso seja detectado desvios do programado, deverá ser apresentado
ao Conselho um plano de recuperação;
- caberá ao conselho decidir pelo prosseguimento ou não do projeto e
se for o caso, suspender o repasse de recursos para tal;

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2012

Art. 1º - Fica instituído o Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia
para a Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro.



SÉRGIO CABRAL

- a qualquer momento o Conselho pode solicitar dados de implantação do projeto com o objetivo de auditá-lo;

ANEXO AO DECRETO Nº 43.903/2012
ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DO FUNDO VERDE DE DESENVOLVIMENTO E ENERGIA DA CIDADE UNIVERSITÁRIA
- o Conselho do Fundo Verde de Desenvolvimento e Energia da Cidade Universitária terá como atribuição propor, analisar, aprovar,
acompanhar e auditar os projetos que usarão os recursos do Fundo;
- o Conselho será composto por 07 (sete) membros com 01 (um) representante e respectivo suplente, das seguintes entidades:

- cabe ao Conselho apresentar um relatório semestral à Secretaria de
Estado de Fazenda com um resumo da aplicação dos recursos utilizados até a data e a previsão para o próximo semestre;
- o Conselho deverá propor à Secretaria de Estado de Fazenda indicadores de desempenho para cada projeto a ser implantado e que
serão medidos após a entrada em operação dos mesmos com o objetivo de se demonstrar a efetividade da utilização dos recursos;
- a participação no Conselho não será remunerada, sendo considerada como serviços relevantes prestados ao Estado.

I - Secretaria de Estado do Ambiente (SEA), indicado pelo Secretário;
II - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia, Indústria e Serviços (SEDEIS), indicado pelo Secretário;
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DECRETO Nº 43.904 DE 24 DE OUTUBRO DE 2012
ALTERA O PROGRAMA DE DISPÊNDIOS
GLOBAIS DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - IO, NO VALOR DE
R$ 6.100.000,00, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

III - Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), indicado pelo Secretário;
IV - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), indicado pelo
Reitor;
V - COPPE/UFRJ, indicado pelo Reitor;
VI - Light Serviços de Eletricidade S.A., indicado pelo Presidente;
VII - membro da comunidade tecnológica com notório conhecimento
do setor de energia, indicado pelo Reitor.
- a Presidência do Conselho será rotativa entre os diversos membros
e terá um mandato de 02 (dois) anos;
- a Secretaria Executiva será rotativa e escolhida pela Presidência do
Conselho;
- o Conselho se reunirá a cada 02 (dois) meses ou em reuniões extraordinárias, por convocação do Presidente;
- será instituído pelo Conselho um Escritório de Projeto para propor e
implementar os projetos aprovados;
- o reitor da UFRJ indicará o Coordenador Executivo do Escritório de
Projeto e submeterá a homologação pelo Conselho;
- o Coordenador Executivo do Escritório de Projeto participará das
reuniões do Conselho sem direito a voto;
- a aprovação dos projetos se dará por maioria absoluta dos votos
dos membros do Conselho;
- para análise e aprovação dos projetos será elaborado um formulário
padrão, a ser preenchido pelo escritório de projetos, com uma des-

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:
- o art. 14 da Lei Estadual nº 6.125, de 28 de dezembro de 2011, que
estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para
o exercício financeiro de 2012.
- o Decreto nº 43.515 de 15 de março de 2012, que estabelece diretrizes para o exercício financeiro de 2012, aplicáveis às Empresas
Públicas e às Sociedades de Economia Mista, no âmbito do Orçamento de Investimento do Estado do Rio de Janeiro;
- o que consta do Processo nº E-01/3334/2012,
DECRETA:
Art. 1º - Fica alterado o Programa de Dispêndios Globais da Imprensa Oficial - PDG da IO - no valor de R$ 6.100.000,00 (seis milhões e
cem mil reais) em cada um de seus Anexos I e II, para realizar despesas de custeio com recursos provenientes do Excesso de Arrecadação do exercício de 2012.
Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2012
SÉRGIO CABRAL

ANEXO I
Discriminação das Origens dos Recursos - DICOR
ANEXO I
110000 - RECEITAS

Em R$ 1,00
POSIÇÃO FINAL
93.627.461

POSIÇÃO ATUAL
87.527.461

ALTERAÇÃO
6.100.000

84.277.878
84.277.878

-

84.277.878
84.277.878

3.249.583

6.100.000

9.349.583

-

-

-

3.249.583
3.249.583

6.100.000
6.100.000

9.349.583
9.349.583

23.949.078

-

23.949.078

49.078

-

49.078

-

-

-

111000 - SUBSÍDIO DO TESOURO
112000 - OPERACIONAL
112100 - Venda de Bens e Serviços
112900 - Demais Receitas Operacionais
113000
113100
113200
113210
113290
113300
113400
113440
113450
113490
113500
113900

- NÃO OPERACIONAL
- Alienação de Bens
- Alienação de Valores Mobiliários
- Títulos Públicos
- Demais Valores Mobiliários
- Aluguéis
-Receitas Financeiras (Juros e Outras)
- Instituições Financeiras
- Mútuos com Empresas Do Exterior
- Outras Fontes
- Dividendos e Bonificações em Dinheiro
- Demais Receitas não Operacionais

130000 - OUTROS RECURSOS
131000
131100
131300
131320
131330
131900

-

AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Participação do Estado no Capital - Tesouro
Participação no Capital - Empresas Estatais
Controladora - Outros Recursos
Outras Estatais
Demais Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido

132000
132300
132400
132900

-

RETORNO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LONGO PRAZO
Instituições Financeiras
Mútuos com Empresas do Exterior
Outras Fontes

133000
133100
133200
133300
133400
133500

-

RECURSOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO
Operações de Crédito Internas - Moeda
Operações de Crédito Internas - Bens/Serviços
Operações de Crédito Externas - Moeda/Outras
Operações de Crédito Externas - Bens/Serviços
Operações através Resolução 63

49.078

49.078

23.900.000
23.900.000

-

23.900.000
23.900.000

-

-

-

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO
ASSINATURAS SEMESTRAIS DO DIÁRIO OFICIAL

PUBLICAÇÕES
ENVIO DE MATÉRIAS: As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo
sistema edof’s ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio ou Niterói.
PARTE I - PODER EXECUTIVO: Os textos e reclamações sobre publicações de
matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações
dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara
- Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (0xx21) 2334-3242 e 2334-3244.
Haroldo Zager Faria Tinoco
Diretor-Presidente

Jorge Narciso Peres
Diretor-Industrial

Valéria Maria Souto Meira Salgado
Diretora Administrativo-Financeira

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL - RJ: Atendimento das 09:00 às 17:00 horas
RIO - Rua São José, 35, sl. 222/24
Edifício Garagem Menezes Cortes
Tels.: (0xx21) 2332-6548, 2332-6550
e Fax: 2332-6549

NITERÓI - Shopping Bay Market
3º piso, loja 321, Centro, Niterói. RJ.
Tels.: (0xx21): 2719-2689, 2719-2693
e 2719-2705

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col
cm/col para Municipalidades

R$ 132,00
R$ 92,40

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por
escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oﬁcial do Estado do Rio de Janeiro,
no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

ASSINATURA NORMAL
ADVOGADOS E ESTAGIÁRIOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS (Federal, Estadual, Municipal)

R$ 284,00
R$ 199,00 (*)
R$ 199,00 (*)
R$ 199,00 (*)

(*) SOMENTE PARA OS MUNICÍPIOS DO RIO DE JANEIRO E NITERÓI.
OBS.: As assinaturas com desconto somente serão concedidas para o funcionalismo
público (Federal, Estadual, Municipal), mediante a apresentação do último contracheque.
A Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro não dispõe de pessoas autorizadas
para vender assinaturas. Cópias de exemplares atrasados poderão ser adquiridas à
rua Professor Heitor Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.
ATENÇÃO: É vedada a devolução de valores pelas assinaturas do D.O.
*.13&/4" 0'*$*"- %0 &45"%0 %0 3*0 %& +"/&*30 t 3VB Professor Heitor
Carrilho nº 81, Centro - Niterói, RJ.. CEP 24.030-230. Tel.: (0xx21) 2717-4141 - PABX
- Fax (0xx21) 2717-4348

www.imprensaoﬁcial.rj.gov.br

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

