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ATOS DO PODER LEGISLATIVO
LEI Nº 8372 DE 04 DE ABRIL DE 2019

CRIA O CADASTRO ESTADUAL DE PESSOAS
FÍSICAS OU JURÍDICAS E DE VEÍCULOS
QUE EXPLORAM O TRANSPORTE DE ÁGUA
POTÁVEL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o cadastro estadual de pessoas físicas e jurídicas
e de veículos que exploram o transporte de água potável no Estado
do Rio de Janeiro.

§ 1º - Entende-se por exploração do transporte de água, a captação
de água junto à concessionária que administra o serviço e a sua co-
mercialização através de caminhões - pipa ou qualquer outro veículo
transportador.

§ 2º - Constituem o cadastro de que trata o caput deste artigo:

I - a pessoa jurídica constituída, inscrita no Cadastro Nacional de Pes-
soas Jurídicas e inscrita no cadastro estadual de contribuintes;

II - a pessoa física, motorista profissional autônomo;

III - o veículo utilizado no transporte de água potável.

Art. 2º - As concessionárias de serviços de água do Estado do Rio
de Janeiro, serão responsáveis pela administração, manutenção e ge-
rência do cadastro de que trata a presente Lei.

§ 1º - É vedado às concessionárias de serviços de água firmar con-
trato para comercialização de água com pessoas físicas e/ou jurídicas
que não constem no cadastro de que trata a presente Lei.

§ 2º - Em caso de descumprimento do disposto na presente Lei, im-
portará, ao administrador que deu causa ao descumprimento, em cri-
me de responsabilidade, nos termos da legislação em vigor.

Art. 3º - O Cadastro Estadual de que trata a presente Lei deverá con-
tar com as seguintes informações:

I - em caso de empresas:

a) razão social ou denominação da empresa responsável pelo trans-
porte;

b) CNPJ;

c) endereço e telefone da sede;

d) nome do responsável legal pela empresa;

e) placa dos veículos de propriedade da empresa que realizarão o
transporte de água potável;

f) relação dos motoristas funcionários da empresa, contendo o nome
e o CPF.

II - em caso de motoristas autônomos:

a) nome, telefone e endereço do motorista;

b) CPF;

c) placa do veículo de sua propriedade utilizado no transporte de
água potável.

Art. 4º - Os veículos cadastrados para o transporte de água potável
somente poderão ser conduzidos por profissionais habilitados e devi-
damente inscritos no cadastro de que trata esta Lei.

Art. 5º - As concessionárias de serviços de água ficam obrigadas a
manterem livro especial de controle, para efeitos de fiscalização, sen-
do registrado diariamente os seguintes dados:

I - quantidade de água distribuída por CPF ou CNPJ;

II - data de distribuição da água;

III - motorista e veículo que adquiriu a água;

IV - local de captação;

V - nome do técnico responsável pela fonte e pelo produto.

Art. 6º - Em caso de desabastecimento ou falta localizada de água, a
concessionária deverá se responsabilizar pelo atendimento aos pedi-
dos de carros pipa efetuados por seus consumidores.

§ 1º - terão prioridade no abastecimento os carros-pipa cujos proprie-
tários ofereçam o menor preço pela entrega.

§ 2º - O valor da entrega da água deverá ser informado no ato do
pedido.

§ 3º - A concessionária deverá disponibilizar em seu sítio eletrônico,
em cartazes no local do abastecimento e em outros locais que julgar
oportunos, a ordem dos pedidos efetuados.

Art. 7º - A pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte e co-
mercialização de água potável deverá manter anexado, para fins de
fiscalização, o recibo de aquisição da água junto à concessionária e o
recibo da venda ao consumidor.

§ 1º - Os documentos de que trata o caput deste artigo deverão con-
ter, obrigatoriamente, os valores pagos junto à concessionária e o va-
lor repassado ao consumidor.

§ 2º - O recibo fornecido pelo responsável pelo transporte ao con-
sumidor deverá ser confeccionado em duas vias com a assinatura do
prestador do serviço e do consumidor, sendo uma das vias entregue
ao consumidor e a outra para o arquivo de que trata o caput deste
artigo.

Art. 8º - O descumprimento do disposto na presente Lei, importará ao
transportador, pessoa física ou jurídica, o descredenciamento do mes-
mo junto ao cadastro estadual de pessoas físicas e jurídicas e de veí-
culos que exploram o transporte de água potável.

Parágrafo Único - Em caso de comprovada lesão ao consumidor, se-
rá aplicada ao transportador multa equivalente ao dobro do valor in-
devidamente pago.

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

Projeto de Lei nº 2564/13

Autoria do Deputado: André Ceciliano e Luiz Paulo

Id: 2173498

OFÍCIO GG/PL Nº 28 RIO DE JANEIRO, 04 DE ABRIL DE 2019

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, acuso o recebimento 14 de março de 2018, do
Ofício nº 30 - M, de 13 de março de 2019, referente ao Projeto de
Lei nº 1874 de 2012 de autoria do Deputado Ricardo Abrão que,
“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONSTRUIR E IMPLANTAR
HOSPITAL ESTADUAL NO MUNICIPIO DE MESQUITA”.

Ao restituir a segunda via do Autógrafo, comunico a Vossa Excelência
que vetei integralmente o referido projeto, consoante as razões em
anexo.

Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevada
consideração e nímio apreço.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

Excelentíssimo Senhor

Deputado André Ceciliano

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro

RAZÕES DE VETO TOTAL AO PROJETO DE
LEI Nº 1874/2012 DE AUTORIA DO SENHOR
DEPUTADO RICARDO ABRÃO QUE “AUTORI-
ZA O PODER EXECUTIVO A CONSTRUIR E
IMPLANTAR HOSPITAL ESTADUAL NO MUNI-
CÍPIO DE MESQUITA”.

Sem embargo da elogiável inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, fui
levado à contingência de vetar integralmente o presente projeto.

Trata-se de projeto de lei meramente autorizativo, violador do princípio
da separação harmônica dos poderes, previsto expressamente no art.
2º da CRFB.

É que, como se nota, houve regulamentação de matéria cuja com-
petência legislativa foi atribuída ao Chefe do Poder Executivo, o que
gera vício de inconstitucionalidade formal. O art. 112, § 2º, II, “d”, da
CERJ, determina que compete privativamente ao Chefe do Poder
Executivo deflagrar projeto de lei que disponha sobre organização e
funcionamento da Administração Estadual.

Ademais, a rigor, esta iniciativa não produz qualquer inovação no or-
denamento jurídico, eis que apenas autoriza o Poder Executivo àquilo
que, por previsão constitucional, já lhe competia. A norma torna-se,
portanto, inócua.

E por não criar dever jurídico, a lei meramente autorizativa sequer
permite ao Poder Legislativo exigir seu cumprimento, bem como não
comporta a noção de descumprimento normativo.

Por oportuno, é relevante mencionar que o Estado do Rio de Janeiro,
atualmente, está submetido ao regime de recuperação fiscal que im-
põe limitações na realização de despesas.

Entretanto, tendo em vista a relevância da iniciativa, determinarei à
Pasta competente a elaboração de estudo para a adequada viabilida-
de da medida.

Por tudo isso, não me restou outra opção a não ser a de apor o veto
total que encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

CLÁUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em exercício

Id: 2173497

ATOS DO PODER EXECUTIVO
*DECRETO Nº 46.629 DE 03 DE ABRIL DE 2019

CONCEDE DIFERIMENTO DO ICMS PARA
CONTRIBUINTES ESTABELECIDOS EM OU-
TRAS UNIDADES FEDERADAS QUE PARTICI-
PEM DE EVENTOS NO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições conferidas pelo inc. IV, do art. 145, da Constituição
do Estado do Rio de Janeiro, e tendo em vista o disposto no art. 13
e no § 6º, do art. 17, ambos da Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de
1996, e o contido no Processo nº E-04/073/29/2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica diferido o pagamento do ICMS, devido nos termos do
art. 13, da Lei nº 2.657, de 26 de dezembro de 1996, para os con-
tribuintes optantes estabelecidos em outras unidades federadas, quan-
to às operações realizadas em eventos no Estado do Rio de Janeiro,
nos termos de ato do Secretário de Estado de Fazenda.

§ 1º - O diferimento referido no caput encerra-se no quinto dia após o
término do evento.

§ 2º - A fruição do diferimento será concedida mediante opção do
contribuinte.

§ 3º - O beneficiário que descumprir as normas relativas ao diferimen-
to fica impedido de realizar nova opção, até a quitação integral dos
respectivos débitos.

Art. 2º - O diferimento somente poderá ser concedido no caso de
evento previamente informado pela Secretaria de Estado de Turismo à
Secretário de Estado de Fazenda.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 2019

WILSON WITZEL
* Omitido no D.O. de 04.04.2019.

Id: 2173508

*DECRETO Nº 46.630 DE 03 DE MARÇO DE 2019

DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE DEFINIÇÃO
E GERENCIAMENTO DE METAS PARA OS IN-
DICADORES ESTRATÉGICOS DE CRIMINALI-
DADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
SIM, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe confere o artigo 145, incisos IV e VI, da Cons-
tituição do Estado do Rio de Janeiro,

CONSIDERANDO:

- a necessidade de distribuição de atribuições por pertinência temática
da extinta Secretaria de Estado de Segurança - SESEG que, confor-
me o Decreto nº 46.544, de 01 de janeiro de 2019, foi sucedida pela
Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Pública, também ex-
tinta pelo Decreto nº 46.559, de 14 de janeiro de 2019;

Presidencia
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- a necessidade de adequar os atos normativos atinentes ao Sistema
de Metas e Acompanhamento de Resultados - SIM à nova estrutura
do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro;

- o princípio que norteia o Sistema de Metas e Acompanhamento de
Resultados - SIM que visa estimular o trabalho qualificado e integrado
entre as Secretarias de Estado da Polícia Civil e da Polícia Militar do
Estado do Rio de Janeiro, demandando de seus profissionais de se-
gurança pública o imprescindível trabalho integrado na busca de re-
sultados comuns, pautado no preciso entendimento do comportamento
do fenômeno criminal em suas áreas de responsabilidade, e a con-
sequente adoção de ações conjuntas, adequadas e inteligentes alinha-
das às estratégias de segurança pública vigentes; e

- o que consta do Processo Administrativo nº E-16/183/07/2019,

DECRETA:

Art. 1º - Fica transferida a gestão e o aprimoramento do Sistema de
Metas e Acompanhamento de Resultados - SIM, instituído pelo De-
creto nº 41.931, de 25 de junho de 2009, da Secretaria de Estado da
Polícia Militar - SEPM para o Instituto de Segurança Pública - RIO-
SEGURANÇA - ISP.

Art. 2º - O Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP
deverá elaborar proposta de Decreto, no prazo máximo de 120 (cento
e vinte) dias, adequando a legislação atinente ao Sistema de Metas e
Acompanhamento de Resultados - SIM à nova estrutura do Poder
Executivo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 03 de abril de 2019

WILSON WITZEL
*Omitido no D.O. 04/04/2019

Id: 2173419

DECRETO Nº 46.631 DE 04 DE ABRIL DE 2019

REGULAMENTA O ENVIO DE INFORMAÇÕES
SOBRE CONTRATAÇÕES NA ÁREA DE TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICA-
ÇÃO PARA ANÁLISE TÉCNICA DA SUBSE-
CRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMA-
ÇÃO E COMUNICAÇÃO DA SECRETARIA DE
ESTADO DA CASA CIVIL E GOVERNANÇA.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercí-
cio, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em
vista o que consta o Processo nº SEI 12/001/001958/2019,

CONSIDERANDO:

- o poder-dever de a Administração Pública estabelecer as condutas
administrativas para o adequado planejamento das suas contrata-
ções;

- a responsabilidade da Subsecretaria de Tecnologia da Informação e
Comunicação da Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança de
normatizar e fiscalizar a política de tecnologia da informação e coor-
denar o sistema Estadual de Tecnologia da Informação - SETI, con-
forme Decreto n° 46.584, de 22 de fevereiro de 2019;

- a Nota Técnica SGE n° 01/2015 do Tribunal de Contas do Estado
do Rio de Janeiro, que trata da economicidade em contratações de
bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TI);

- a situação de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro,
nos termos do Decreto n° 45.692, de 17 de junho de 2016 e da Lei
n° 7.483, de 08 de novembro de 2016, atualizada pela Lei n° 8.272,
de 27 de dezembro de 2018; e

- a necessidade de convergência das soluções de Tecnologia da In-
formação e Comunicação - TIC no Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

Art. 1º - Os órgãos e entidades da Administração direta e indireta es-
tadual deverão enviar informações sobre contratações e prorrogações
contratuais da área de Tecnologia da Informação e Comunicação -
TIC à Subsecretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Secretaria de Estado da Casa Civil e Governança - SUBTIC, para
prévia análise técnica.

§ 1° - Deverão ser enviadas as seguintes informações:

I - previsão da demanda no Plano Anual de Contratações, quando
aplicável;

II - estudo técnico preliminar;

III - análise de viabilidade técnica e financeira;

IV - mapa de riscos; e

V - termo de referência.

§ 2° - As informações deverão ser encaminhadas via Sistema Eletrô-
nico de Informações - SEI ou, na sua ausência, através do e-mail
contratos-tic@casacivil.rj.gov.br, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias e indicação do prazo limite para assinatura do contrato
ou termo, de modo a não comprometer a continuidade dos serviços.

§ 3° - Aplicam-se as disposições deste Decreto a todas as contra-
tações públicas, precedidas ou não de procedimento licitatório, e for-
malizadas por quaisquer dos instrumentos previstos no art. 62, da Lei
n° 8.666/93.

§ 4° - O disposto neste Decreto não se aplica às contratações cujo
valor estimado for inferior a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), con-
sideradas todas as contratações relacionadas necessárias ao funcio-
namento e manutenção da solução e o quantitativo total de itens si-
milares planejados para o ano.

DECRETO Nº 46.632 DE 04 DE ABRIL DE 2019

INSTITUI E REGULAMENTA A POLÍTICA BÁ-
SICA DE MANUTENÇÃO NO ÂMBITO DO PO-
DER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em exercício,
no uso das atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o dis-
posto no Decreto nº 42.092, de 27 de outubro de 2009, no Processo
nº SEI-12/001/003050/2019, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de a Administração Pública dispor de uma gestão efi-
ciente de manutenção tendo como diretrizes o apoio permanente a
execução de suas atividades finalísticas, por meio da disponibilidade e
da qualidade de seus recursos materiais, e a redução de despesas;

- a necessidade de implementar uma política, estabelecer diretrizes e
regulamentar procedimentos e rotinas relativas ao planejamento, a
gestão e a execução das atividades relacionadas à manutenção de
itens críticos, no âmbito dos órgãos e Entidades do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro, com vistas a aumentar a eficiência dos
processos relacionados e alcançar a eficácia nos serviços prestados;

- a natureza logística das atividades de manutenção, que constituem
meio necessário para a realização de outras atividades;

- o alcance do Sistema Logístico do Estado do Rio de Janeiro - SIS-
LOG, instituído pelo Decreto Estadual nº 42.092, de 27 de outubro de
2009, a quem compete planejar, regulamentar, supervisionar, coorde-
nar, promover, manter e acompanhar as atividades logísticas neces-
sárias ao funcionamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo
do Estado do Rio de Janeiro;

DECRETA:

CAPÍTULO I

Do objeto e do campo de aplicação

Art. 1º - Este Decreto institui a Política Básica de Manutenção, no
âmbito do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, dispondo
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos balizadores de aspec-
tos a serem considerados na gestão integrada das atividades de ma-
nutenção dos itens críticos, de um órgão ou Entidade.

§ 1º - Para fins deste Decreto, é considerado item crítico qualquer
componente, dispositivo, subsistema, equipamento, veículo ou siste-
ma, considerado individualmente, que em caso de falha, impactará ne-
gativamente a execução das atividades do órgão ou Entidade.

CAPÍTULO II

Das Definições

Art. 2º - Para os efeitos desta Política, documentos e providências
decorrentes, considera-se os seguintes conceitos relacionados à ma-
nutenção:
I. Logística de manutenção: a função logística que trata do conjunto
de atividades planejadas ou corretivas que devem ser executadas vi-
sando a longevidade e a utilidade de componentes, dispositivos, sub-
sistemas, equipamentos, veículos ou sistemas para emprego e, quan-
do houver avarias, reconduzi-lo àquela condição;

II. Manutenção: o conjunto de atividades e recursos aplicados aos
componentes, dispositivos, subsistemas, equipamentos, veículos ou
sistemas, visando garantir a continuidade de sua função, dentro de
parâmetros de disponibilidade, de qualidade, de prazo, de custos e de
vida útil adequados;

III. Item: qualquer componente, dispositivo, subsistema, unidade fun-
cional, equipamento ou sistema que possa ser considerado individual-
mente;

IV. Manutenção corretiva: aquela efetuada após a ocorrência de uma
pane, destinada a recolocar um item em condições de executar suas
funções requeridas;

V. Manutenção planejada: consiste em ações programadas ou deman-
dadas para detectar e tratar as anormalidades dos itens antes que
elas produzam defeitos ou perdas, com vistas a eliminar as atividades
não programadas de manutenção, podendo ser classificada em:

a) Manutenção preventiva: aquela efetuada em intervalos de tempo
pré-determinados, ou de acordo com critérios prescritos, destinados a
reduzir a probabilidade de falha ou a degradação de funcionamento
de um item;

b) Manutenção preditiva: aquela que permite garantir a qualidade de
serviço desejada, com base na aplicação sistemática de técnicas de
análise, utilizando-se de meios de supervisão centralizados ou de
amostragem, para reduzir ao mínimo a manutenção preventiva e di-
minuir a manutenção corretiva;

c) Manutenção detectiva: aquela baseada em verificações periódicas
por meio de inspeções ou testes, que têm por objetivo encontrar e
eliminar falhas ocultas, proporcionando segurança e eficiência de um
item;

VI. Defeito: qualquer desvio na característica de um item em relação
aos seus requisitos, podendo afetar, ou não, o desempenho da função
requerida;

VII. Falha: término da capacidade de um item desempenhar a função
requerida;

VIII. Confiabilidade: uma medida estatística que se traduz na proba-
bilidade de que um componente, sistema ou equipamento cumpra sua
função para um determinado período de tempo, traduzindo-se em ex-
pectativa de resultado futuro;

IX. Manutenibilidade: capacidade de um item ser mantido ou recolo-
cado em condições de executar suas funções requeridas, mediante
procedimentos e meios prescritos; e

X. Disponibilidade: capacidade de um item estar em condições de
executar uma certa função, em um dado instante, ou durante um in-
tervalo de tempo determinado, levando-se em conta os aspectos com-
binados de sua confiabilidade, manutenibilidade e suporte de manu-
tenção.

CAPÍTULO III

Das Disposições gerais

Art. 3º - A Política Básica de Manutenção visa descrever os meca-
nismos mínimos que um órgão ou entidade devem adotar de forma a
impedir que falhas em seus itens acarretem prejuízos à execução de
suas atividades, o que se traduz em dificuldades ou indisponibilidade
nas rotinas da instituição.

Art. 4° - Os órgãos e entidades deverão fazer um inventário de seus
itens, identificar os críticos, caso em que estarão automaticamente
obrigados a realizar, para estes, os estudos de confiabilidade, manu-
tenibilidade e disponibilidade, bem como deverão incluí-los no respec-
tivo Plano de Manutenção, com reflexos em seu planejamento orça-
mentário.

Art. 5º - Devem ser observadas as leis e normas vigentes, relacio-
nadas às atividades de manutenção, gestão de riscos e projetos, con-
trole de qualidade, impacto no meio ambiente e, em especial, as nor-
mas da ABNT e as prescrições contidas nos manuais técnicos de
operação e manutenção dos respectivos fabricantes.

CAPÍTULO IV

Dos princípios e dos objetivos

Art. 6º - São princípios da Política Básica de Manutenção:

I - Prevenção - esforço planejado e constante do órgão ou entidade
detentora ou responsável do meio visando evitar a ocorrência de fa-
lhas em máquinas e componentes;

II - Precaução - esforço planejado e constante do órgão ou entidade
detentora do meio visando facilitar o tratamento de possíveis falhas e
a adoção de soluções contingentes oportunas, em caso de necessi-
dade;

III - Controle - conhecimento prévio de todos os itens, especialmente
os críticos, de suas inter-relações e do seu acompanhamento, de for-
ma a dispor de uma visão sistêmica e maior capacidade gerencial;

IV - Eficiência - busca de economia de tempo e custos nos processos
relacionados às atividades de manutenção;

V- Eficácia e Efetividade - cumprir o efeito desejado nos resultados
relacionados às atividades de manutenção;

VI - Segurança - a ser garantida por meio e durante os trabalhos de
manutenção, contribuindo para que se evite qualquer sinistro e pro-
porcionando que os itens sejam utilizados em boas condições de
uso;

VII- Continuidade e Qualidade - busca pela entrega ininterrupta de
serviços de alto padrão aos cidadãos por meio da disponibilização de
itens em boas condições de uso.

VIII - Sustentabilidade - estímulo à implementação de estratégias e
demais atitudes, relacionadas às atividades de manutenção, de forma
ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa.

Art. 7º - São objetivos da Política Básica de Manutenção:

I- desenvolver a função logística Manutenção, no Estado do Rio de
Janeiro, sob uma ótica de atuação conjunta central-setorial-seccional,
apoiando as necessidades de manutenção de itens;

II - compreender as distintas necessidades de manutenção, dos ór-
gãos e entidades, sob uma ótica central, avaliando possíveis siner-
gias;

III - avaliar eventuais ganhos logísticos pela estruturação de escalões
de manutenção, os quais podem envolver: recursos materiais e hu-
manos disponíveis no nível de atividades diárias de operadores; re-
cursos de manutenção existentes no âmbito do próprio Estado; pres-
tadores de serviços especializados contratados; ou recursos disponi-
bilizados pelo fabricante.

IV - avaliar a confiabilidade dos itens críticos de forma a subsidiar a
política de aquisição/contratação de equipamentos, bem como a des-
continuidade de uso, com a consequente retirada do parque instalado,
daqueles artefatos que possuem baixa disponibilidade e incorrem em
custos crescentes de manutenção;

V - disseminar a necessidade de se criar e manter registros de dados
sobre históricos de manutenção;

VI - possibilitar que cada órgão e entidade realize seu Plano de Ma-
nutenção, de itens críticos, com observância aos princípios anterior-
mente expostos, e que em decorrência, possam realizar seu plane-
jamento orçamentário com valores assertivos;

VII - fomentar o uso das melhores práticas de manutenção, de forma
a aumentar os índices de disponibilidade traduzindo-se em menores
tempos de inatividade dos itens; e

VIII - incentivar a capacitação técnica continuada que permita aos
gestores de manutenção contribuir com a definição de processos efi-
cientes e com o acompanhamento proativo das atividades de manu-
tenção sob sua supervisão.

Art. 2° - Os processos de contratação e prorrogação contratual na
área de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC só poderão
seguir para deflagração da fase externa ou, no caso de contratação
direta ou prorrogação, para assinatura do respectivo instrumento após
a anuência da SUBTIC.

Art. 3° - O disposto neste Decreto não prejudica a aplicação das dis-
posições do Decreto n° 46.574, de 13 de fevereiro de 2019.

Art. 4° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de abril de 2019

CLAUDIO BOMFIM DE CASTRO E SILVA
Governador em Exercício

Id: 2173506
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