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ATOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 44.854 DE 26 DE JUNHO DE 2014
INSTITUI O SISTEMA FLUMINENSE DE PARQUES TECNOLÓGICOS - FLUTEC, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - A Lei 6.114, de 19 de dezembro de 2011 passa a
vigorar com as seguintes alterações:
I - O art. 1º passa a ter a seguinte redação:
Art. 1º - Fica criada, no âmbito da Secretária de Planejamento e Gestão - SEPLAG, para exercício nos órgãos que integram a Administração Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, ficando à
disposição, do quadro permanente de pessoal destes mesmos órgãos,
a carreira de Executivo Público, constituída dos seguintes cargos de
provimento efetivo:
I - Analista Executivo, de nível superior; e
II - Assistente Executivo, de nível médio.
II - O §1º do art. 2º. passa a ter a seguinte redação:
Art. 2º ...
§1º - Os cargos previstos no caput constituirão banco de cargos administrado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG e serão alocados nos órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta por ato do Governador de Estado, após proposta circunstanciada da SEPLAG em conjunto com o órgão a que se
destinem.
III - O art. 13. passa a ter a seguinte redação:

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do Processo nº
E-26/001/112/2014, e ainda,
CONSIDERANDO:
- que os Parques Tecnológicos são considerados um modelo de concentração de conhecimentos, negócios, conectividade, promoção de
empreendimentos e de implantação de políticas públicas, apresentando um novo conceito de articulação e desenvolvimento socioeconômico;
- a extrema importância do cenário atual do Estado do Rio de Janeiro, onde é inquestionável o crescimento de projetos de Parques
Tecnológicos que através da inovação irão promover desenvolvimento
nas áreas de empreendedorismo, científica e tecnológica, proporcionando um crescimento socioeconômico no território fluminense e carioca; e

Art. 13 - Em razão da participação no curso de formação
mencionado no § 1º do art. 7º desta Lei, será concedida ao candidato
matriculado bolsa-auxílio por dedicação exclusiva, correspondente a
50% (cinquenta por cento) do primeiro padrão de vencimento da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
IV - O art. 16. passa a ter a seguinte redação:

- que o Sistema Fluminense de Parques Tecnológicos dará apoio e
suporte aos demais Parques Tecnológicos situados neste Estado, com
o objetivo de atrair investimentos e gerar novas empresas intensivas
em conhecimento ou de base tecnológica, que promovam o desenvolvimento econômico do Estado,

Art. 16 - Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão realizar os procedimentos referentes à nomeação dos candidatos aprovados no concurso público, sendo certo que a posse competirá ao órgão para o qual o servidor for designado.

DECRETA:

V - O parágrafo único do art. 17 passa a ter a seguinte redação:
Art. 17...
Parágrafo único. É vedada aos ocupantes dos cargos criados
por esta Lei a percepção de qualquer parcela remuneratória que não
as previstas neste artigo, ainda que em desempenho em outro órgão
ou entidade, ressalvadas: a remuneração vinculada à ocupação de
cargo em comissão ou função de confiança, a remuneração pelo desempenho eventual de atividade de professor em cursos de capacitação de servidores e a vantagem pecuniária atribuída ocasionalmente
como bonificação pelo desempenho do servidor face ao cumprimento
de metas estabelecidas em contratos de gestão assumidos no âmbito
da Administração Pública.
VI - O art. 21 passa a ter a seguinte redação:
Art. 21 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras criadas
por esta Lei ocorrerá mediante progressão funcional e promoção, e
será realizado através de sistema permanente de avaliação profissional, que considerará, para arbitramento do mérito do servidor, seu desempenho profissional e seu aperfeiçoamento profissional e acadêmico
Art. 2º - Fica alterado o Anexo Único da Lei nº 6.114, de 19
de dezembro de 2011 na forma dos Anexos I e II desta Lei, sempre
nas datas previstas em cada Anexo.
Art. 3º - Estende-se o disposto na presente Lei, observado o
disposto no art. 40, e respectivos parágrafos, da Constituição da República, bem como nas Emendas Constitucionais n° 41, de 19 de dezembro de 2003, e n° 47, de 05 de julho de 2005:
I - aos servidores públicos inativos integrantes das categorias
funcionais referidas pela Lei 6.114/2011; e
II - aos pensionistas de servidores públicos integrantes das
categorias funcionais referidas pela Lei 6.114/2011.

Art. 1º - Fica instituído o SISTEMA FLUMINENSE DE PARQUES
TECNOLÓGICOS - FLUTEC, instrumento articulador de Parques Tecnológicos no Estado do Rio de Janeiro, que tem por objetivo fomentar, impulsionar e apoiar as iniciativas de criação e implantação dos
referidos Parques.
Parágrafo Único - Para efeitos deste instrumento, os Parques Tecnológicos são considerados complexos de desenvolvimento econômico
e tecnológico que visam fomentar economias baseadas no conhecimento por meio da integração da pesquisa científico-tecnológica, negócios e/ou empresas e organizações governamentais em um local físico, além de fornecer suporte às relações entre estes grupos. Além
de prover espaço para negócios baseados em conhecimento, os Parques Tecnológicos podem abrigar centros para pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, inovação e incubação, treinamento, prospecção, como também infraestrutura para feiras, exposições e desenvolvimento mercadológico, sendo fisicamente próximos a centros de
excelência tecnológica, universidades e/ou centros de pesquisa.
Art. 2º - O Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de
Ciência e Tecnologia e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Energia, Indústria e Serviços criará mecanismos para promover a cooperação entre os agentes do sistema fluminense de inovação e os
Parques Tecnológicos instalados no Estado.
§ 1º - Tal cooperação envolverá, sobretudo, projetos inovadores, com
base científica e tecnológica, realizados conjuntamente entre instituições de ciência e tecnologia e empresas localizadas no Estado.

Art. 4º - As despesas resultantes da aplicação desta lei serão atendidas por dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder
Executivo autorizado a abrir créditos suplementares.

§ 2º - O Estado poderá, ainda, estimular e fomentar a constituição de
Parques Tecnológicos, utilizando, para tanto, a disseminação do modelo de Parques Tecnológicos, a elaboração de estudos de viabilidade
técnica, econômica e financeira e o apoio aos agentes locais, com
vistas a promover ações voltadas à sua divulgação e a incentivar a
realização de negócios no Brasil e no exterior, observados, entre outros, os princípios da legalidade, da publicidade e da isonomia.

Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Os Parques Tecnológicos, para integrar o Sistema Fluminense
de Parques Tecnológicos, deverão contemplar os seguintes objetivos:

Rio de Janeiro, 26 de junho de 2014

I - estimular o surgimento, o desenvolvimento, a competitividade e o
aumento da produtividade de empresas, no âmbito do Estado do Rio
de Janeiro, cujas atividades estejam fundadas no conhecimento e na
inovação tecnológica;

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador
Projeto de Lei nº 3044/2014
Autoria: Poder Executivo, Mensagem nº 26/2014.
Id: 1693814

LEI Nº 6823 DE 26 DE JUNHO DE 2014
ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

LUIZ FERNANDO DE SOUZA
Governador

MAJORA VENCIMENTOS BASE DOS
SERVIDORES PÚBLICOS INTEGRANTES DO QUADRO DE PESSOAL DA
FUNDAÇÃO TEATRO MUNICIPAL FTM.
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 Ficam majorados, a partir do mês de referência julho
de 2014, na forma desta Lei, os vencimentos-base dos servidores públicos titulares de cargos de provimento efetivo do Quadro de Pessoal
da Fundação Teatro Municipal, a que se refere à Lei Estadual nº.
3741 de 21 de dezembro de 2001.
Parágrafo Único - A implementação do acréscimo de remuneração decorrente da presente Lei será efetivada em parcela única
de 13% (treze por cento) sobre o vencimento-base referente ao mês
imediatamente anterior.
Art. 2º Estende-se o disposto na presente Lei, observado o
disposto no art. 40, e respectivos parágrafos, da Constituição da República, bem como nas Emendas Constitucionais n° 41, de 19 de dezembro de 2003, e n° 47, de 05 de julho de 2005:
I - aos servidores públicos inativos integrantes das categorias
funcionais referidas pelo art. 1º desta Lei; e
II - aos pensionistas de servidores públicos integrantes das
categorias funcionais referidas pelo art. 1º desta Lei.
Art. 3º As despesas resultantes da aplicação desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, ficando o Poder
Executivo autorizado a realizar as suplementações que se fizerem necessárias.

II - incentivar a interação e a sinergia entre empresas, instituições de
pesquisa, universidades, instituições prestadoras de serviços ou de
suporte às atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica;
III - promover parcerias entre instituições públicas e privadas envolvidas com a pesquisa científica, a inovação tecnológica inerente aos
serviços e a infraestrutura tecnológica de apoio à inovação;
IV - apoiar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em empresas no Estado do Rio de Janeiro;
V - propiciar o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro por
meio da atração de investimentos em atividades intensivas em conhecimento e inovação tecnológica.
Art. 4º - Para integrar o Sistema Fluminense de Parques Tecnológicos, o Parque Tecnológico deverá atender, além dos objetivos inscritos no artigo anterior, aos seguintes critérios, observada a legislação
pertinente:
I - ter personalidade jurídica própria e objeto social específico compatível com as finalidades previstas no artigo anterior;
II - possuir modelo de gestão adequado à realização de seus objetivos, o qual deverá prever o órgão técnico que tenha por finalidade
zelar pelo cumprimento do objeto social do Parque Tecnológico;
III - apresentar projeto urbanístico-imobiliário para a implantação de
empresas inovadoras ou intensivas em conhecimento, instituições de
pesquisa e prestadoras de serviços ou de suporte à inovação tecnológica;
IV - apresentar projeto de planejamento que defina e avalie o perfil
das atividades do Parque, de acordo com as competências científicas
e tecnológicas das entidades locais e as vocações econômicas regionais;
V - demonstrar a viabilidade econômica e financeira do empreendimento, incluindo, se necessário, projetos associados e complementares em relação às atividades principais do Parque;

