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§ 2º - A partir de 1º de julho de 2022, os contribuintes que não efe-
tivarem a regularização das obrigações tributárias acessórias ficam su-
jeitos às penalidades previstas na legislação, tendo como data ou pe-
ríodo de início o dia ou mês de não cumprimento.

§ 3º - Quando os órgãos competentes responsáveis pelo recebimento
das obrigações acessórias não emitirem as certidões e documenta-
ções comprobatórias para atendimento das obrigações, em até 60
(sessenta) dias da data de solicitação, o referido protocolo suprirá a
exigência pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Seção II
Do sobrestamento das decisões de suspensão e perda de bene-
fícios e incentivos fiscais e financeiros-fiscais até 30 de junho

de 2022

Art. 10 - Ficam sobrestados os processos de suspensão e perda de
benefícios e incentivos fiscais e financeiros-fiscais, com decisões pro-
feridas em cumprimento à Lei nº 7.495, de 5 de dezembro 2016, no
período de 11 de março de 2020 a 30 de junho de 2022.

§ 1º - Os contribuintes notificados ou cientificados de decisão defini-
tiva de suspensão ou perda de benefícios e incentivos fiscais e in-
centivos financeiro-fiscais no período de 11 de março de 2020 a 30
de junho de 2022 podem regularizar o cumprimento de metas, requi-
sitos e condicionantes até 30 de junho de 2022.

§ 2º - Os contribuintes compreendidos no § 1º notificados ou cien-
tificados da decisão de suspensão e perda em processo administrativo
que efetivarem a regularização podem solicitar reapreciação da deci-
são, mediante requerimento apresentado até 30 de junho de 2022,
com comprovação da respectiva regularização, observando a legisla-
ção pertinente.

§ 3º - Os contribuintes compreendidos no § 1º notificados ou cien-
tificados da decisão de suspensão e perda no âmbito de procedimen-
to administrativo com admissibilidade de revisão podem solicitar a rea-
preciação da decisão, mediante requerimento apresentado até 30 de
junho de 2022, com comprovação da regularização prevista no § 1º,
observando a legislação pertinente.

§ 4º - Finda a data limite fixada no § 1º, sem que seja efetivada a
regularização e requerida a reapreciação, ficam restabelecidas as de-
cisões definitivas de suspensão e perda de benefícios, sendo aplicá-
veis as penalidades previstas na legislação.

§ 5º - Os pedidos previstos nos §§ 2ºe 3º deverão retornar, para rea-
preciação, ao primeiro órgão e/ou instância que tenha praticado o ato
administrativo com cunho decisório consubstanciado na suspensão,
perda ou desenquadramento, mediante provocação do contribuinte,
nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 9.160/2020.

Art. 11 - Ficam suspensos, no período de 11 de março de 2020 a 30
de junho de 2022, os processos e procedimentos de desenquadra-
mento de benefícios e incentivos fiscais e financeiros-fiscais, instau-
rados em cumprimento ao art. 3º da Lei nº 8.445, de 3 de julho de
2019, bem como a aplicação de todas as penalidades por descum-
primento de metas, requisitos e condicionantes para fruição de incen-
tivos fiscais e incentivos financeiro-fiscais.

§ 1º - Os contribuintes de que trata o caput podem regularizar o cum-
primento de metas, condicionantes e demais requisitos exigidos pela
legislação, até 30 de junho de 2022.

§ 2º - Os contribuintes desenquadrados, notificados ou cientificados
em processo, podem solicitar reapreciação da decisão de desenqua-
dramento, mediante requerimento apresentado até 30 de junho de
2022, com comprovação da regularização prevista no § 1º, observan-
do a legislação pertinente.

§ 3º - Os contribuintes desenquadrados, notificados ou cientificados
no âmbito de procedimento administrativo com admissibilidade de re-
visão, podem solicitar reapreciação da decisão de desenquadramento,
mediante requerimento apresentado até 30 de junho de 2022, com
comprovação da regularização prevista no § 1º, observando a legis-
lação pertinente.

§ 4º - Finda a data limite fixada no §1º, os contribuintes que não efe-
tivarem a regularização do cumprimento de metas, requisitos, condi-
cionantes e demais exigências legais, ficam sujeitos às penalidades
previstas na legislação.

§ 5º - Os pedidos previstos nos §§ 2ºe 3º deverão retornar, para rea-
preciação, ao primeiro órgão e/ou instância que tenha praticado o ato
administrativo com cunho decisório consubstanciado na suspensão,
perda ou desenquadramento, mediante provocação do contribuinte,
nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 2º da Lei nº 9.160/2020.

Art. 12 Caso os órgãos competentes, inclusive a Secretaria de Estado
de Fazenda, não emitam as certidões e documentações comprobató-
rias para cumprimento das metas, requisitos e condicionantes para
fruição de incentivos fiscais e incentivos financeiro-fiscais, no prazo de
60 (sessenta) dias da data do protocolo, o protocolo suprirá a exigên-
cia pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo Único - As certidões e documentações de que trata o ca-
put devem ser apresentadas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados da data do pedido de reapreciação, sob pena da aplicação
das penalidades legais aplicáveis, inclusive a perda definitiva dos be-
nefícios e incentivos fiscais e financeiros-fiscais.

Art. 13 - A partir de 1º de julho de 2022, os contribuintes enquadra-
dos em benefícios, incentivos fiscais ou incentivos financeiro-fiscais
que não tiverem regularizado o cumprimento de metas, requisitos,
condicionantes, bem como demais exigências legais, poderão sofrer
as penalidades previstas na legislação.

Art. 14 - As disposições trazidas por este capítulo, com fundamento
na Lei nº 9.522/2022, que alterou a Lei 9.160/2020, regulamentada
pelo Decreto nº 47.512/2021, não se aplicam:
I - à emissão de documentos fiscais previstos na legislação, de emis-
são obrigatória nas operações e prestações sujeitas ao ICMS;
II - às decisões definitivas de suspensão, perda e desenquadramento
de benefícios e incentivos fiscais e financeiros-fiscais proferidas até 10
de março de 2020;
III - aos processos e procedimentos referentes à perda do direito de
fruição de benefício ou incentivo fiscal, financeiro-fiscal ou financeiro
instaurados no âmbito da lei nº 7.428, de 25 de agosto de 2016, e da
lei nº 8.645, de 9 de dezembro de 2019;
IV - às disposições trazidas por este capítulo não se aplicam aos con-
tribuintes optantes pelo regime Simples Nacional, regidos por legisla-
ção federal própria, com exceção do previsto no inciso III do § 1º do
art. 2º do Decreto nº 47.512, e 09 de março de 2021; e
V - às operações de trânsito, incluídas as de trânsito e barreiras fis-
cais, as de fiscalização presencial, bem como a emissão dos seguin-
tes documentos fiscais: Nota Fiscal Eletrônica (NFe), Conhecimento
de Transporte Eletrônico (CTe), Manifesto Eletrônico de Documentos
Fiscais (MDFe) e Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFCe).

Art. 15 - Deverá ser dada ampla publicidade aos contribuintes, até 30
de junho de 2022, do disposto neste capítulo, com destaque no portal
Fisco Fácil e no site da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de
Janeiro, no prazo de 5 (cinco) dias da publicação da presente Re-
solução.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 16 - As notificações, comunicações e intimações dos atos pro-
cessuais promovidas pela Secretaria de Estado de Fazenda no âmbito

dos processos de enquadramento e desenquadramento previsto no
âmbito do Decreto nº 47.201, de 07 de agosto de 2020, deverão ser
promovidas na forma do art. 48 do Decreto Estadual nº 46.730, de 09
de agosto de 2019.

Parágrafo Único - As notificações, comunicações e intimações de
que trata este artigo poderão ainda ser encaminhadas pelo Domicílio
Eletrônico do Contribuinte - DeC, na forma do Decreto Estadual nº
45.948, de 15 de março de 2017 e na forma dos artigos 37, 37-A e
38 e 38-A, do Decreto Estadual nº 2.473, de 07 de março de 1979.

Art. 17 - As disposições desta Resolução aplicam-se, a partir da data
de publicação, aos processos em andamento, sem prejuízo da vali-
dade dos atos praticados na vigência da legislação anterior.

Art. 18 - Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 19 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022

LEONARDO LOBO PIRES
Secretário de Estado de Fazenda

Id: 2400245

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
S U B S E C R E TA R I A DE ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HUMANOS

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 10/06/2022

PÁGINA 07 - 3ª COLUNA

DESPACHO DA SUPERINTENDENTE
DE 09/06/2022

PROCESSO Nº SEI-040047/000354/2021 - PATRICIA AUGUSTA MO-
REIRA B E N TO
Onde se lê: ... Id. Funcional nº 5018989-1...
Leia-se: ... Id. Funcional nº 5019292-2...

Id: 2400047

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE ESTADO DE RECEITA

SUPERINTENDÊNCIA DE TRIBUTAÇÃO

ATO DO SUPERINTENDENTE

PORTARIA SUT Nº 466 DE 10 DE JUNHO DE 2022

DIVULGA A BASE DE CÁLCULO DO ICMS
NAS OPERAÇÕES INTERESTADUAIS COM
CAFÉ CRU, NO PERÍODO DE 13 A 19 DE JU-
NHO DE 2022.

O SUPERINTENDENTE DE TRIBUTAÇÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 1º, I, da Resolução SEFAZ nº 270, de 24 de
setembro de 2021, tendo em vista o disposto na cláusula segunda do
Convênio ICMS 15/90, de 30 de maio de 1990, e na cláusula primeira
do Protocolo ICMS 07/90, e o que consta no Processo nº SEI-
E04/0058/000078/2022,

R E S O LV E :

Art. 1° - A base de cálculo do ICMS nas operações interestaduais
com café cru, para o período de 13 a 19 de junho de 2022, é o valor
da saca de 60 (sessenta) quilogramas em dólares dos Estados Uni-
dos da América, conforme a espécie:

I - Café Arábica: US$ 248,0000;
II - Café Conillon: US$ 154,0000.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022

PEDRO GONÇALVES DINIZ FILHO
Superintendente de Tributação

Id: 2400006

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES

TERCEIRA CÂMARA

Decisão proferida na Sessão Ordinária do dia 24/08/2020

*Nota: As decisões publicadas não produzem efeitos jurídicos de ciên-
cia do ato. Os acórdãos serão disponibilizados no portal do Conselho
de Contribuintes no prazo de dois dias úteis a contar desta publica-
ção. Processo nº SEI-271-001/000011/2020.

Recurso nº 74.781. - Processo nº E04/037/100146//2018. - Recorren-
te: M-I SWACO DO BRASIL - COMÉRCIO SERVIÇOS E MINERA-
ÇÃO LTDA. - Recorrida: NONA TURMA DA JUNTA DE REVISÃO
FISCAL. - Relatora: Conselheira Luciana Dornelles do Espírito Santo.
- DECISÃO: Por maioria de votos, foi acolhida a preliminar de nuli-
dade do lançamento, suscitada pela Recorrente, nos termos do voto
da Conselheira Relatora. Vencida a Conselheira Vera Lúcia Marques
de Freitas, que rejeitava a preliminar, e apresentará declaração de vo-
to. - Acórdão nº 19.021. - EMENTA: MULTA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Não caracterizada a ocorrência da infração imputada à Recorrente. O
presente Auto de Infração foi baseado em premissa que não se ve-
rificou. RECURSO A QUE DÁ PROVIMENTO PARA DECLARAR A
NULIDADE DO LANÇAMENTO. O prazo para recurso se inicia após a
intimação pela Inspetoria de origem.
*Republicada por incorreções no original publicado no D.O. de
03/12/2020.

Id: 2400007

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS.

D I R E TO R I A GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

ATO DO DIRETOR GERAL

PORTARIA SEDEERI/DGAF Nº 026 DE 24 DE MAIO DE 2022

REVOGA PORTARIA SEDEERI/DGAF Nº 14
DE 2 2 / 11 /2021 SUBSTITUINDO MEMBROS DA
COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO DA EXE-
CUÇÃO, DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZA-
ÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021.

O DIRETOR GERAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA SE-
CRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, no uso de suas atribui-
ções legais, de acordo com o Decreto Estadual nº 45.600, de 16 de
março de 2016 e o que consta no Processo nº SEI-
220012/000731/2021,

R E S O LV E :

Art. 1º - Designar servidores para compor a Comissão de Acompa-
nhamento da Execução, do Recebimento e da Fiscalização, conside-
rando o dispositivo pelo inciso III do art. 58 e, § 1º e § 2º do art. 67
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, referente ao Con-
trato nº 004/2021, que tem por objeto a prestação de serviços de ava-
liação e proposição de ações voltadas à aceleração do desenvolvi-
mento da economia do Estado do Rio de Janeiro e apoio à sua exe-
cução, na forma do disposto no Estudo Técnico Preliminar e no Ter-

mo de Referência e que será executado segundo o regime de exe-
cução de empreitada global..

PRESIDENTE:
Henrique Nunes Amarante, ID Funcional 5115520-6

MEMBROS:
Claudia da Costa Pereira Ferreira, ID Funcional 4195453-0
Aline Aguiar da Rocha, ID Funcional 5094207-7
Fabio Da Costa Miranda, ID Funcional 1912054-0 (Fiscal Substituto)

Art. 2º - Designar a servidora Marina Angela Miranda Esteves da Sil-
va, ID Funcional 4184276-6, como Gestor titular do contrato mencio-
nado no artigo primeiro, conforme disposto no Art. 4º do Decreto nº
45.600, de 16 de março de 2016.

Art. 3º - Os trabalhos prestados pelos citados fiscais de contratação e
pelos gestores do contrato não serão remunerados, sendo suas par-
ticipações consideradas como serviço público relevante.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2022

ROBSON JOSÉ STORANI
Diretor Geral de Administração e Finanças

Id: 2399987

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESEN V O LV I -
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Aos vinte e três de maio de dois mil e vinte dois, às 15h - (Processo
SEI-220012/000571/2022), realizou-se a 1ª Reunião Ordinária de 2022
da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE). Participaram da reu-
nião, como convidados, o Sr. Rafael Lyrio, Diretor de Incentivos Fis-
cais da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio
de Janeiro (CODIN), a Sra. Priscila Haidar Sakalem, da Governadoria
do Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Alena Cruz, Assessora do Se-
cretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Rela-
ções Internacionais e a Sra. Roberta Simões Maia, da Secretaria Exe-
cutiva da CPPDE. MESA DOS TRABALHOS: A mesa foi composta
pelo Sr. Cássio da Conceição Coelho, Secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, na qua-
lidade de Presidente da Comissão; Sr. Rubens Antonio Albuquerque
Junior, representando o Secretário de Estado da Casa Civil e o Sr.
Alvaro Luiz Savio, representando o Secretário de Estado de Fazenda.
QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: apresentado quórum nos termos do Art.
6º, do Decreto nº 47.618/2021, que institui o Regimento Interno da
CPPDE. QUESTÃO DE ORDEM: 1) Solicitação de Enquadramento
Lei nº 6.979/2015 - 1.1. Mon Chou Importação e Exportação Ltda. -
SEI 220010/000211/2020; 1.2. VDA Comércio e Indústria Ltda. - SEI
220010/000343/2020; 1.3. DPK Indústria, Comércio, Importação e Ex-
portação Ltda. - SEI 220010/000342/2020; 1.4. C.F. Embalagens Plás-
ticas EIRELI - SEI 220010/000162/2021; 1.5. Mineração Serra do Brito
Ltda. - SEI 220010/000250/2021; 1.6. Bastos Barbosa Distribuidora de
Alimentos Ltda. - SEI 220010/000265/2021. 2) Solicitação de Enqua-
dramento Lei nº 9.025/2020 - 2.1. Dose Rio Distribuidora de Bebidas
e Eventos EIRELI - SEI 220010/000061; 2.2. Eledráulica 2016 Comér-
cio Ltda. EPP - SEI 220010/000173/2021; 2.3. M.B. Distribuidora de
Bebidas e Alimentos EIRELI - SEI 220010/000238/2021; 2.4. Ramos
Weidmann Ltda. - SEI 220010/000118/2021; 2.5. Stile Comercial Ltda.
- SEI 220010/000071/2021. 3) Solicitação de Enquadramento Lei nº
4.178/2003 - 3.1. B.P. Centro de Reciclagem EIRELI - SEI
220010/000191/2021. 4) Solicitação de Enquadramento Decreto nº
44.636/2014 - 4.1. Frutal Sorvetes EIRELI - SEI 220010/000359/2020.
5) Solicitação de Enquadramento Decreto nº 44.607/2014 - 5.1.
Frutal Sorvetes EIRELLI - SEI 220010/000187/2020. 6) solicitação de
Enquadramento Decreto nº 44.418/2013 - 6.1. Dualpet Reciclagem
Ltda. - SEI E-22/010/1/2020. Atendidas as formalidades legais, o Pre-
sidente da CPPDE informou que o processo da Eledráulica 2016 Co-
mércio Ltda. EPP - SEI 220010/000173/2021, será retirado de pauta,
pois a empresa solicitou o arquivamento do processo em 17 fevereiro
de 2022. Em seguida passou a palavra para o Sr. Rafael Lyrio para
apresentação dos processos da pauta, conforme a seguir: 1) Solici-
tação de Enquadramento Lei nº 6.979/2015 - 1.1. Mon Chou Im-
portação e Exportação Ltda. - SEI 220010/000211/2020. O projeto
apresentado pela empresa trata da implantação de uma unidade fabril
no município de Queimados (RJ), para fabricação de produtos alimen-
tícios como azeites, óleos, conservas de azeitonas, tomates secos, al-
caparras, cogumelos, frutas secas, cristalizadas, em caldas, molhos,
especiarias e outros, representando investimentos da ordem de R$
2,55 milhões e a geração de 57 postos de trabalho, em cinco anos,
cabendo registrar que a efetiva realização dos investimentos não
consta, na lei em questão, como condição necessária para o enqua-
dramento no regime tributário especial. A CODIN informou que a em-
presa apresentou as certidões fiscais e ambientais e opinou favora-
velmente à concessão do incentivo. Acerca da regularidade fiscal, a
Sra. Roberta Maia observou divergência na informação prestada pela
Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da planilha encaminhada
à SEDEERI, em 17/05/22, e a constante no processo administrativo
da empresa. Diante da divergência apontada pela Sra. Roberta Maia,
o Secretário Cássio Coelho propôs baixar em diligência o processo
para que a SEFAZ apure a situação da empresa junto ao fisco es-
tadual. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimida-
de, baixar em diligência o processo da Mon Chou Importação e
Exportação Ltda. para que a SEFAZ confirme a regularidade fiscal,
ou não, da empresa requerente. 1.2. VDA Comércio e Indústria Lt-
da. - SEI 220010/000343/2020. Empresa nascente, localizada no Dis-
trito Industrial de Pinheiral, cuja atuação é no beneficiamento e na fa-
bricação de artefatos em aços, principalmente aços longos. O projeto
representa investimentos da ordem de R$ 3 milhões e a geração de
40 postos de trabalho, em cinco anos, cabendo registrar que a efetiva
realização dos investimentos não consta, na lei em questão, como
condição necessária para o enquadramento no regime tributário es-
pecial. A CODIN informou que a empresa apresentou as certidões fis-
cais e ambientais e opinou pelo deferimento do pleito apresentado. O
relatório apresentado pela UFRJ, Instituição de Ensino Superior con-
tratada pela SEDEERI para, entre outros serviços, realizar estudos pa-
ra subsidiar as decisões da CPPDE, registra que uma nova planta in-
dustrial por parte do grupo VDA Comércio e Indústria LTDA e os sa-
lários pagos pela empresa vão gerar um incremento na arrecadação
de ICMS, caso a requerente seja enquadrada. Ressalta, também, que
a Lei nº 6.979/2015 não exige como condição para o enquadramento
e manutenção no regime especial em questão, investimentos de no-
vos projetos ou expansão das plantas existentes, como ocorre no âm-
bito de outros incentivos fiscais. A Sra. Roberta Maia informou que,
de acordo com a planilha encaminhada pela SEFAZ à SEDEERI, em
28/04/22, a empresa se encontra regular junto ao fisco estadual. Do
ponto de vista de desenvolvimento econômico, diante da geração de
postos de trabalho e dos investimentos, o Secretário Cássio Coelho
se manifestou favorável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da VDA
Comércio e Indústria Ltda. no regime tributário instituído pela Lei nº
6.979/2015. 1.3. DPK Indústria, Comércio, Importação e Exporta-
ção Ltda. - SEI 220010/000342/2020. O projeto apresentado pela em-
presa versa sobre a implantação de filial da requerente no município
de Mendes, destinada à industrialização de novos produtos, represen-
tando investimento da ordem R$ 3 milhões e a geração de 51 postos
de trabalho. A CODIN opinou pelo deferimento do pleito da empresa.
A Sra. Roberta Maia informou que, de acordo com a planilha enca-
minhada pela SEFAZ à SEDEERI, em 17/05/22, a empresa se encon-
tra irregular junto ao fisco estadual, ressaltando que na referida pla-
nilha não consta o tipo de apontamento encontrado. O Secretário
Cássio Coelho propôs baixar em diligência o processo, para que a

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sábado, 11 de Junho de 2022 às 04:53:13 -0300.
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empresa seja instada a se regularizar junto ao fisco estadual. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar di-
ligência o processo da DPK Indústria, Comércio, Importação e Ex-
portação Ltda. para que a SEFAZ apresente o apontamento identi-
ficado, concedendo a empresa prazo legal para manifestação e jun-
tada de documentos pertinentes a sua condição de regularidade junto
ao fisco estadual. 1.4. C.F. Embalagens Plásticas EIRELI - SEI
220010/000162/2021. O projeto apresentado pela empresa trata da
implantação de filial, no município de Pinheiral, destinada à produção
de papel voltados para uso doméstico e higiênico-sanitário, bem como
a fabricação de embalagens plásticas e copos plásticos, a serem
acrescidos à linha de produção de forma gradativa, ao longo dos cin-
co primeiros anos de operação desta unidade fabril. O projeto repre-
senta investimentos da ordem de R$ 2,2 milhões e a geração de 25
postos de trabalho, em cinco anos. A CODIN informou que a empresa
apresentou as certidões fiscais e ambientais e entende que o projeto
é interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado. Não
obstante a informação da SEFAZ de que a empresa se encontra pa-
ralisada desde 08.10.2021, a CODIN opinou pelo deferimento, condi-
cionado a regularização da empresa. Considerando o município onde
a empresa está estabelecida, o Secretário Cássio Coelho propôs bai-
xar em diligência o processo, para que a empresa seja instada a se
regularizar. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por una-
nimidade, baixar em diligência o processo da C.F. Embalagens
Plásticas EIRELI, para que a empresa seja notificada pela SEFAZ a
regularizar sua situação, em até 30 dias contados da data de publi-
cação desta Ata. 1.5. Mineração Serra do Brito Ltda. - SEI
220010/000250/2021. Empresa constituída em julho de 2001, estabe-
lecida no município de Itaperuna, como envasadora de água mineral.
Apresentou projeto de ampliação das suas atividades com a implan-
tação de linha de produção própria para a fabricação de garrafas PET
(sopro). O projeto demandou investimentos de aproximadamente R$ 1
milhão, e irá gerar 5 postos de trabalho. A CODIN informou que a
empresa apresentou as certidões fiscais e ambientais e opinou pelo
deferimento do pleito da empresa. O relatório apresentado pela UFRJ,
Instituição de Ensino Superior contratada pela SEDEERI para, entre
outros serviços, realizar estudos para subsidiar as decisões da CPP-
DE, registra que os investimentos da expansão da unidade fabril e os
salários pagos pela empresa Mineração Serra do Brito LTDA vão ge-
rar um incremento na arrecadação de ICMS, caso a requerente seja
enquadrada no regime tributário diferenciado disposto na Lei nº
6.979/2015. Do ponto de vista de desenvolvimento econômico, e do
município onde a empresa está estabelecida, o Secretário Cássio
Coelho se manifestou favorável ao pleito da empresa. Com relação à
regularidade da empresa a SEFAZ opinou pelo deferimento, informan-
do que não há pendências fiscais no Sistema Fisco Fácil. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito
da Mineração Serra do Brito Ltda., no regime tributário instituído pe-
la Lei nº 6.979/2015. 1.6. Bastos Barbosa Distribuidora de Alimen-
tos Ltda. - SEI 220010/000265/2021. Empresa constituída em 2013,
localizada no município de Campos dos Goytacazes, atuante no seg-
mento de panificação na fabricação de pães, pães de queijo e sal-
gados congelados, cujo processo de congelamento é rápido, que pre-
servam a textura, os nutrientes e o sabor dos alimentos. Iniciou, em
2020, projeto de internacionalização, com o objetivo de entrar em no-
vos mercados com produtos tipicamente brasileiros, com as primeiras
ações em Portugal. A empresa apresentou o pleito com o objetivo de
melhorar as margens de lucro e com isso viabilizar a realização de
investimentos na expansão das áreas de atuação. Informa que inves-
tiu R$ 2,9 milhões e irá gerar 37 postos de trabalho, em cinco anos.
A CODIN informou que a concessão do incentivo fiscal poderá impli-
car renúncia fiscal e opinou pelo indeferimento do pleito da empresa.
O Secretário Cássio Coelho se manifestou desfavorável ao pleito da
empresa, acolhendo a opinião da CODIN. A Sra. Roberta Maia infor-
mou que, de acordo com a planilha encaminhada pela SEFAZ à SE-
DEERI, em 17/05/22, a empresa se encontra regular junto ao fisco
estadual. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, indeferir o pleito da Bastos Barbosa Distribuidora de Ali-
mentos Ltda., tendo em vista a possibilidade de renúncia fiscal. 2)
Solicitação de Enquadramento Lei nº 9.025/2020 - 2.1. Dose Rio
Distribuidora de Bebidas e Eventos EIRELI - SEI 220010/000061.
Empresa constituída em maio de 2017, com o objetivo de comercia-
lizar bebidas e alimentos, em especial para hotéis, bares, restaurantes
e eventos em geral no município do Rio de Janeiro. Atualmente en-
contra-se sob a sistemática instituída pela Lei Complementar nº
123/2006 (SIMPLES), não havendo recolhimento anterior de ICMS/RJ
que possa ser utilizado como parâmetro de análise de eventual re-
núncia fiscal. A empresa alega que está operando em condições me-
nos favoráveis, visto que seus concorrentes fluminenses usufruem de
benefícios fiscais e comercializam seus produtos com preços mais
competitivos. Diante desse cenário e para manter sua participação no
Estado do Rio de Janeiro, e ampliar a distribuição de seus produtos
para novos mercados, especialmente o interestadual, através do aten-
dimento aos Estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo,
solicita a concessão do incentivo fiscal instituído pela Lei nº
9.025/2020. Com isso pretende investir R$ 630 mil e gerar 52 postos
de trabalho, em cinco anos. A CODIN opinou pelo indeferimento, visto
que o presente pleito não se mostra interessante ao desenvolvimento
econômico e social do Estado, e as falhas na estrutura do projeto
apresentado pela empresa. A SEFAZ, também, opinou pelo indeferi-
mento, uma vez que o contribuinte incorreu em diversas comerciali-
zações de mercadorias vedadas pela Lei nº 9.025/2020, bem como é
optante do simples nacional, que é vedado pelo § 2º do art. 3º da
Portaria 296/2022. Diante do exposto, o Secretário Cássio Coelho se
manifestou desfavorável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da Do-
se Rio Distribuidora de Bebidas e Eventos EIRELI, considerando
os registros da CODIN e da SEFAZ. 2.2. Eledráulica 2016 Comércio
Ltda. EPP - SEI 220010/000173/2021. Retirado de pauta. Motivação
registrada no início desta Ata. 2.3. M.B. Distribuidora de Bebidas e
Alimentos EIRELI - SEI 220010/000238/2021. Empresa localizada em
solo fluminense, no município de Itaboraí, constituída em 2019, tendo
por objeto o comércio atacadista de bebidas quentes e alimentos em
geral. Alega que o objetivo no enquadramento no regime especial de
tributação é a busca por competitividade frente a seus concorrentes.
Apresentou um projeto de investimento na ordem de R$ 745 mil, sen-
do R$ 400 mil já realizados. Os R$ 345 mil restantes serão desti-
nados à compra de veículos, máquinas e equipamentos bem como
em obras civis. Quanto aos empregos o projeto prevê a geração de
23 postos de trabalho diretos, ao final de cinco anos. A CODIN, em-
bora tenha opinado pelo indeferimento, tendo em vista que poderá ha-
ver redução na arrecadação de ICMS, de acordo com as informações
constantes no processo, sugeriu baixar o processo em diligência para
que a SEFAZ informe os reais valores recolhidos pela empresa, nos
12 meses anteriores à data do protocolo da carta-consulta,
24/06/2021, para apuração do recolhimento mínimo, nos termos do in-
ciso I, do Art. 7º, da Lei nº 9.025/2020. O Secretário Cássio Coelho
se manifestou de acordo com a sugestão da CODIN. A SEFAZ re-
gistrou no processo que não foram encontradas irregularidades fiscais
ou cadastrais e que o objeto social atual é exclusivamente comércio
atacadista, opinando pelo enquadramento do contribuinte no regime
tributário pleiteado. O relatório apresentado pela UFRJ, Instituição de
Ensino Superior contratada pela SEDEERI para, entre outros serviços,
realizar estudos para subsidiar as decisões da CPPDE, que o enqua-
dramento da M.B. Distribuidora de Bebidas e Alimentos EIRELI no tra-
tamento tributário especial disposto na Lei nº 9.025/2020 poderá levar
a uma renúncia fiscal. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram,
por unanimidade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em dili-
gência o processo da M.B. Distribuidora de Bebidas e Alimentos
EIRELI para que a SEFAZ informe os reais valores recolhidos pela
empresa, nos 12 meses anteriores à data do protocolo da carta-con-
sulta, qual seja: 24/06/2021. 2.4. Ramos Weidmann Ltda. - SEI
220010/000118/2021. Empresa constituída no ano de 2009, tem como
atividade principal o comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral, incluindo atividades classificadas como secundárias, de comér-
cio atacadista de alimentos para animais e comércio varejista. De
acordo com a disposição contida no inciso II, do Art. 7º da Lei nº
9.025/2020, para fazer jus ao regime tributário de que trata esta Lei, a

empresa beneficiária deverá ter como objeto social exclusivo o comér-
cio atacadista de mercadoria. Em virtude disso, a CODIN opinou pelo
indeferimento do pleito, tendo em vista que foi apresentado Compro-
vante de Inscrição e Situação Cadastral (CISC) contendo atividade
econômica varejista. Entretanto, informou que foi juntado aos autos a
última alteração contratual da empresa, apresentanto somente a ati-
vidade econômica atacadista, o que diverge do Comprovante de Ins-
crição e Situação Cadastral (CISC) apresentado. Diante dessa situa-
ção, a CODIN sugeriu baixar em diligência o processo da empresa à
SEFAZ para verificar a situação cadastral da requerente. Quanto à re-
gularidade, a SEFAZ registrou no processo que houve análise favo-
rável em relação ao enquadramento. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo
da Ramos Weidmann Ltda. para que a SEFAZ confirme, ou não, a
situação cadastral no que se refere ao objeto social da empresa, ten-
do em vista que a última alteração no Contrato Social, juntado aos
autos, apresenta, tão somente, atividades econômicas atacadistas, o
que diverge do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral
(CISC) apresentado no rol de documentos da carta-consulta da em-
presa. 2.5. Stile Comercial Ltda. - SEI 220010/000071/2021. Empre-
sa constituída em 2021, tem como atividade principal o comércio ata-
cadista de fios e fibras beneficiados. Com sede estabelecida no Es-
pírito Santo, se apresenta como uma empresa especialista em impor-
tação e distribuição, atuante no mercado internacional desde 2003,
operando nas modalidades por conta própria, por conta e ordem e por
encomenda. Apresentou projeto de abertura de filial fluminense, com o
objetivo de dar mais celeridade na operação, principalmente as impor-
tações oriundas da China, que pelo estado do Rio de Janeiro são, em
geral, 15 dias mais rápidas do que as importações pelo estado do
Espírito Santo. A empresa não forneceu as informações relevantes ao
correto entendimento do projeto. Diante dessa inconsistência, a CO-
DIN opinou pelo indeferimento. A SEFAZ registrou no processo a exis-
tência de pendências e atendimentos parciais, opinando no sentido de
que o pleito, ainda, não está em condições de ser deferido. Consi-
derando os apontamentos registrados pela CODIN e pela SEFAZ o
Secretário Cássio Coelho se manifestou desfavorável ao pleito da em-
presa. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimida-
de, indeferir o pleito da Stile Comercial Ltda., considerando os re-
gistros da CODIN e da SEFAZ. 3) Solicitação de Enquadramento
Lei nº 4.178/2003 - 3.1. B.P. Centro de Reciclagem EIRELI - SEI
220010/000191/2021. Constituída em fevereiro de 1979, no município
de Nova Iguaçu, tem como objeto social e atividade principal a re-
cuperação de materiais metálicos, exceto alumínio. Apresentou projeto
de implantação de unidade recicladora de metais, no mesmo muni-
cípio, em área alugada. Em que pese o fato de ainda não estar ope-
rando, a empresa informa ter realizado investimento de R$ 1,1 milhão
nessa implantação. Para esse projeto a empresa estima que, ao final
de 5 (cinco) anos de fruição do incentivo fiscal, terá gerado 30 postos
de trabalho. A SEFAZ registrou no processo da empresa, que em re-
lação à documentação acostada pelo contribuinte que acompanha o
requerimento, que a certidão de regularidade fiscal perante a SEFAZ
se encontra positiva. A CODIN opinou pelo indeferimento, tendo em
vista a existência de pendências fiscais, entretanto informou a exis-
tência do processo SEI-040073/000085/2022, com juntada de certi-
dões comprobatórias de regularidade fiscal da requerente, motivo pelo
qual, não obstante a manifestação de indeferimento, sugeriu baixar di-
ligencia à SEFAZ para confirmação da situação da empresa junto ao
fisco estadual. O Secretário Cássio Coelho se manifestou de acordo
com a sugestão da CODIN. DECISÃO: Os membros da CPPDE de-
cidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da B . P.
Centro de Reciclagem EIRELI à SEFAZ para que se manifeste con-
clusivamente sobre a regularidade fiscal da empresa, tendo em vista
as informações e certidões de regularidade fiscal apresentadas no
processo SEI-040073/000085/2022. 4) Solicitação de Enquadramen-
to Decreto nº 44.636/2014 - 4.1. Frutal Sorvetes EIRELI - SEI
220010/000359/2020. Fabricante de sorvetes, picolés e polpas de fru-
tas, localizada no município de Cabo Frio/RJ, a empresa solicita o en-
quadramento da sua filial no tratamento tributário especial instituído
pelo Decreto n° 44.636/2014. A empresa, na carta-consulta, informa
ter realizado a separação das suas plantas industriais por produto de
modo a enquadrar cada estabelecimento em regime tributário espe-
cífico. Essa filial, formalizada em 11/08/2020, é destinada a produção
de sorvetes e picolés. O projeto representa investimentos da ordem
de R$ 1,3 milhão e a geração de 18 postos de trabalho, em cinco
anos. De acordo com as informações prestadas pela empresa a con-
cessão do incentivo fiscal poderá implicar renúncia fiscal. A CODIN
informou que a empresa apresentou as certidões fiscais e ambientais
e opinou pelo deferimento, registrando que o presente pleito cumpriu
os requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado. A SEFAZ registrou no processo opinião
pelo deferimento do pedido de enquadramento da filial da empresa no
Tratamento Tributário Especial estabelecido no Decreto nº
44.636/2014. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi elaborado o
relatório de impacto econômico mercadológico. Considerando o muni-
cípio onde a empresa está estabelecida, as considerações da CODIN
e da SEFAZ, o Secretário Cássio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto econômico
mercadológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, baixar em diligência o processo da Frutal Sorvetes
EIRELI (filial), para que a instituição de ensino contratada pela SE-
DEERI elabore o relatório de impacto econômico mercadológico. 5)
Solicitação de Enquadramento Decreto nº 44.607/2014 - 5.1. Frutal
Sorvetes EIRELLI - SEI 220010/000187/2020. Empresa matriz, cons-
tituída em meados de 2016, tendo como atuação inicial a fabricação e
comercialização de açaí, sorvetes e picolés. Importante registrar que
em 11/08/2020 foi formalizada a filial da empresa, destinada à fabri-
cação de sorvetes e picolés, ficando a matriz destinada à produção
de polpas e sucos. Buscando uma possível desoneração tributária, a
requerente pleiteou o enquadramento de seu estabelecimento indus-
trial no regime especial de ICMS previsto no Decreto nº 44.607/14,
destinado a empresas produtoras de suco natural de frutas. Apresen-
tou um projeto que representa investimentos da ordem de R$ 750 mil,
em máquinas, equipamentos, veículos e obras civis, e geração de 16
postos de trabalho. A CODIN informou que a empresa apresentou as
certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferimento, considerando
que o pleito cumpriu os requisitos legais e mostra-se interessante ao
desenvolvimento econômico e social do Estado. A SEFAZ, no proces-
so da empresa, opina pelo deferimento do pedido da empresa. A Sra.
Roberta Maia apontou que não foi elaborado o relatório de impacto
econômico mercadológico. O Secretário Cássio Coelho propôs baixar
em diligência o processo, para que seja elaborado o relatório de im-
pacto econômico mercadológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da Fru-
tal Sorvetes EIRELI (matriz), para que a instituição de ensino con-
tratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto econômico mer-
cadológico. 6) solicitação de Enquadramento Decreto nº
44.418/2013 - 6.1. Dualpet Reciclagem Ltda. - SEI E-22/010/1/2020.
Empresa constituída em junho de 2019, tendo como objeto social a
atividade de indústria, beneficiamento, reciclagem e comércio de plás-
tico, reciclados em geral, derivados e afins. Apresentou projeto de in-
vestimentos da ordem de R$ 1,6 milhão e a geração 25 postos de
trabalho, em 5 anos, alcançando um total de 45. Importa registrar que
a efetiva realização dos investimentos não consta no decreto supra-
citado como condição necessária para o enquadramento no regime
especial. De acordo com o relatório da CODIN, o regime especial em
questão vai ao encontro do princípio ambiental do protetor recebedor
(art. 6º, II, da Lei 12.305/10), na medida em que tal atividade contribui
diretamente para preservação ambiental (arts. 170, VI, e 225, caput,
da CF/88), notadamente em relação aos objetivos da Política Nacional
de Resíduos Sólidos (art. 7° da Lei 12.305/10). Registra que o pleito
mostra-se interessante ao desenvolvimento econômico e social do Es-
tado, visto que, com a sistemática de recolhimento incentivada, a em-
presa passaria a recolher ICMS, deixando de acumular créditos e opi-
na pelo deferimento. A SEFAZ registra no processo da empresa que
não foram apresentados vários documentos necessários e previstos
na legislação supracitada, entre eles, comprovação de regularidade
fiscal e não existência de débitos perante a Fazenda Estadual inscri-
tos ou não em Dívida Ativa, certidões relativas a débitos de natureza

trabalhista, da seguridade social, de não existência de passivo am-
biental, e que existem obrigações inadimplidas da IE requerente, im-
plicando não regularidade fiscal perante a Administração Tributária. Na
medida em que tal atividade contribui diretamente para preservação
ambiental, indo ao encontro dos objetivos da Política Nacional de Re-
síduos Sólidos, o Secretário Cássio Coelho propôs baixar em diligên-
cia o processo à SEFAZ para que a empresa seja instada a se re-
gularizar. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, baixar em diligência o processo da Dualpet Reciclagem Lt-
da., para que a empresa regularize sua situação junto ao fisco es-
tadual, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação desta
Ata, sob pena de indeferimento do pleito. Ainda nesta reunião, (i)
acerca dos efeitos dos indeferimentos dos pleitos, os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, que na hipótese da empresa es-
tar utilizando tacitamente o incentivo fiscal condicionado, fica desde já
desenquadrada, na forma do Art.12 do Decreto nº 47.201/2020, re-
metendo-se os autos à SEFAZ para prosseguimento; (ii) A SEFAZ ex-
pôs que os atos normativos envolvidos nesta reunião estão convali-
dados, nos termos da LC nº 160/2017 e do Convênio ICMS 190/2017,
atendendo a disposição do § 4º, do Art. 10, do Decreto nº
47.618/2021. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão
deu por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente
Ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros
presentes, ou por seus representantes, e pelos convidados.
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ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATOS DO CONSELHO DIRETOR

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 4421 DE 31 DE MAIO DE 2022

CEDAE - POSSÍVEL COBRANÇA EM DUPLICI-
DADE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NA
COMPRA DE CARRO PIPA EM PRÉDIO COM
HIDRÔMETRO.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENER-
GIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e ten-

do em vista o que consta no Processo Regulatório n.º SEI- E-
12/003/100229/2018, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Considerar, com base nos pareceres técnicos e jurídicos
apresentados no presente processo, que não se pode afirmar que
houve falha na prestação do serviço público pela CEDAE, tendo em
vista a falta de elementos objetivos essenciais para a análise do ca-
so.

Art. 2º - Encerrar o presente feito.

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022

RAFAEL CARVALHO DE MENEZES
Conselheiro-Presidente

Vladimir Paschoal Macedo
Conselheiro-Relator

Rafael Augusto Penna Franca
Conselheiro

Id: 2399870

DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 4422 DE 31 DE MAIO DE 2022

CEDAE - OFÍCIO Nº 085/2019 - 4ª PJDC - IN-
QUÉRITO CIVIL PJDC Nº 087/2019 -
2018.01255140. SUPOSTA IRREGULARIDADE
NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS RUAS
ENGENHEIRO MORSING, BORDA DO MATO
(PARTE ALTA DA ALFREDO PUJOL) E NOVA
DIVINEIRA, TODAS LOCALIZADAS NO BAIR-
RO DO GRAJAÚ/RJ.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENER-
GIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e ten-

do em vista o que consta no Processo Regulatório nº SEI- E-
22/007.177/2019, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Aplicar à CEDAE a penalidade de advertência, com funda-
mento no Artigo 3º, incisos I e II e Artigo 17 do Decreto nº
45.334/2015; e no Artigo 17 c/c Artigo 19, inciso VIII da IN nº
066/2016, em razão da falha na prestação do serviço ocasionada pe-
las constantes descontinuidades de abastecimento na região.

Art. 2º - Determinar à SECEX, em conjunto com a CASAN, que pro-
ceda à lavratura do correspondente Auto de Infração, nos termos da
Instrução Normativa nº 066/2016.

Art. 3º - Determinar que a SECEX encaminhe cópia do inteiro teor da
presente Decisão à 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e De-
fesa do Consumidor e do Contribuinte, do Ministério Público do Es-
tado do Rio de Janeiro.

Art. 4º - Esta Deliberação entrará em vigor a partir da data de sua
publicação.

Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022

RAFAEL CARVALHO DE MENEZES
Conselheiro-Presidente

VLADIMIR PASCHOAL MACEDO
Conselheiro-Relator

RAFAEL AUGUSTO PENNA FRANCA
Conselheiro
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DELIBERAÇÃO AGENERSA Nº 4423 DE 31 DE MAIO DE 2022

CEDAE - OFÍCIO N° 26283/2020.

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE ENER-
GIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -
AGENERSA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e ten-

do em vista o que consta no Processo Regulatório nº SEI-
220007/001826/2020, por unanimidade,

DELIBERA:

Art. 1º - Determinar que a CEDAE, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprove nos autos que se absteve de cobrar da usuária, Sra. Lucília

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Sábado, 11 de Junho de 2022 às 04:53:16 -0300.
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2.1. Solicitação de enquadramento na Lei nº 9.025/2020 - Dose Rio
Distribuidora de Bebidas e Eventos EIRELI - Processo nº SEI-
220010/000061. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, indeferir o pleito da Dose Rio Distribuidora de Bebidas e
Eventos EIRELI, considerando os registros da CODIN e da SEFAZ.
2.3. Solicitação de enquadramento na Lei nº 9.025/2020 - M.B. Dis-
tribuidora de Bebidas e Alimentos EIRELI - Processo nº SEI-
220010/000238/2021. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram,
por unanimidade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em diligên-
cia o processo para que a SEFAZ informe os reais valores recolhidos
pela empresa, nos 12 meses anteriores à data do protocolo da carta-
consulta, qual seja: 24/06/2021.
2.4. Solicitação de enquadramento na Lei nº 9.025/2020 - Ramos
Weidmann Ltda. - Processo nº SEI-220010/000118/2021. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência para que seja verificada a situação cadastral no que se refere
ao objeto social da Empresa, tendo em vista que a última alteração
no Contrato Social, juntado aos autos, apresenta, tão somente, ativi-
dades econômicas atacadistas, o que diverge do Comprovante de Ins-
crição e Situação Cadastral (CISC) apresentado no rol de documentos
da Carta Consulta da empresa Ramos Weidmann Ltda.
2.5. Solicitação de enquadramento na Lei nº 9.025/2020 - Stile Co-
mercial Ltda. - Processo nº SEI-220010/000071/2021. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
Stile Comercial Ltda., considerando os registros da CODIN e da SE-
FA Z .
3.1. Solicitação de enquadramento na Lei nº 4.178/2003 - B.P. Centro
de Reciclagem EIRELI - Processo nº SEI-220010/000191/2021. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em
diligência à SEFAZ para que se manifeste conclusivamente sobre a
regularidade fiscal da empresa, tendo em vista as informações e cer-
tidões de regularidade fiscal apresentadas no Processo nº SEI-
040073/000085/2022.
4.1. Solicitação de enquadramento no Decreto nº 44.636/2014 - Frutal
Sorvetes EIRELI - Processo nº SEI-220010/000359/2020. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o processo da Frutal Sorvetes EIRELI (filial), para que a ins-
tituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de im-
pacto econômico mercadológico.
5.1. Solicitação de enquadramento no Decreto nº 44.607/2014 - Frutal
Sorvetes EIRELLI - Processo nº SEI-220010/000187/2020. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o processo da Frutal Sorvetes EIRELI (matriz), para que a
instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de
impacto econômico mercadológico.
6.1. Solicitação de enquadramento no Decreto nº 44.418/2013 - Dual-
pet Reciclagem Ltda. - Processo nº SEI-E-22/010/1/2020. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o projeto, para que a empresa regularize sua situação junto
ao fisco estadual, no prazo de 30 dias, a contar da data da publi-
cação desta Ata, sob pena de indeferimento do pleito.
Ainda nesta reunião, (i) acerca dos efeitos dos indeferimentos dos
pleitos, os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, que na
hipótese da empresa estar utilizando tacitamente o incentivo fiscal
condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma do Art.12 do
Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ para pros-
seguimento; (ii) A SEFAZ expôs que os atos normativos envolvidos
nesta reunião estão convalidados, nos termos da LC nº 160/2017 e
do Convênio ICMS 190/2017, atendendo a disposição do § 4º, do art.
10, do Decreto nº 47.618/2021.
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SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022

Aos vinte e sete de maio de dois mil e vinte e dois, às 15h - (Pro-
cesso nº SEI-220012/000575/2022) realizou-se a 1ª Reunião Extraor-
dinária da Comissão Permanente de Políticas Públicas para o Desen-
volvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro - CPPDE. Par-
ticiparam da reunião, como convidados, o Sr. Rafael Lyrio, Diretor de
Incentivos Fiscais da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Es-
tado do Rio de Janeiro (CODIN), a Sra. Priscila Haidar Sakalem, da
Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Alena Cruz, As-
sessora do Secretário de Estado de Desenvolvimento, Energia e Re-
lações Internacionais, a Sra. Michelle Trindade Machado e a Sra. Ro-
berta Simões Maia, da Secretaria Executiva da CPPDE. MESA DOS
TRABALHOS: A mesa foi composta pelo Sr. Cassio da Conceição
Coelho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais, na qualidade de Presidente da Comissão;
pelo Sr. Nicola Moreia Miccione, Secretário da Casa Civil e pelo Sr.
Álvaro Luiz Savio, representando o Secretário de Estado de Fazenda.
QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: apresentado o quórum nos termos do
art. 6º, do Decreto nº 47.618/21, que institui o Regimento Interno da
CPPDE. QUESTÃO DE ORDEM: 1) Solicitação de Enquadramento
Decreto nº 39.566/2006 - 1.1. Cosan Lubrificantes E Especialidades
S/A - SEI-220010/000233/2020. 2) Solicitação e Enquadramento De-
creto nº 36.450/2003 - 2.1. Navarro Distribuidora de Medicamentos
S/A - SEI- 220010/000155/2020; 2.2. Medicamental Hospitalar Ltda. -
SEI-220010/000386/2020. 3) Solicitação de enquadramento no regime
tributário especial de ICMS previsto na Lei Estadual nº 9.025/20 - 3.1.
Nova Aliança Distribuidora Alimentícios EIRELI - SEI-
220010/000095/2021; 3.2. Nutry Max Comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda. - SEI-22010/000164/2021; 3.3. Mamão Distribuidora de Ali-
mentos Ltda. - SEI- 22010/000161/2021; 3.4. Sentineli Comércio de
Alimentos Ltda. - SEI-220010/000274/2021; 3.5. Vitaly Distribuidora de
Produtos Hospitalares, Alimentos e Cosméticos Ltda. - SEI-220010-
000299/2021; 3.6. Mastermix Distribuidora de Gêneros Alimentícios Lt-
da. - SEI-220010/000247/2021; 3.7. Atacadão S/A - SEI-
220010/000148-2021; 3.8. Ravel Distribuidora Ltda. - PROCESSO Nº
SEI-220010/000008/2022; 3.9. Kian Importação Ltda. - PROCESSO Nº
SEI-220010/000046/2022. 4. Solicitação de enquadramento no regime
tributário especial de ICMS previsto na Lei 6.979/2015 - 4.1. Maltas
Soluções em Aço Comércio e Industrial Ltda. ME. - PROCESSO Nº
SEI-220010/000030/2022; 4.2. Atos Reciclagem e Logística Ltda. -
PROCESSO Nº SEI-220010/000047/2022; 4.3. Grande Rio Alimentos
Ltda. - 220010-000413/2021; 4.4. Metalúrgica Barra do Piraí S/A. -
PROCESSO Nº SEI-220010/000227/2021; 4.5. Soufer Industrial LTDA.
- PROCESSO Nº SEI-220010/000043/2022 e 4.6. Pasta Fresca Ali-
mentos LTDA. - PROCESSO Nº SEI-220010/000088/2022. 5. Solicita-
ção de enquadramento no regime tributário especial de ICMS previsto
no Decreto nº 45.417/15 - 5.1. Casa Nunes Martins S/A Importadora e
Exportadora - E-11003/71/2016. 6. Solicitação de enquadramento no
regime tributário especial de ICMS previsto no Decreto nº 44.868/14 -

6.1. GNR Dois Arcos Valorização de Biogás Ltda. - E-
12/169/87/2017. Atendidas as formalidades legais, o Presidente da
CPPDE passou a palavra para o Sr. Rafael Lyrio para apresentação
dos processos da pauta, conforme a seguir:
1) Solicitação de enquadramento no Decreto nº 39.566/2006 - 1.1.
Cosan Lubrificantes E Especialidades S/A - SEI-220010/000233/2020.
Empresa do Grupo Cosan, localizada no Rio de Janeiro, responsável
pela importação, produção, distribuição e venda de óleos lubrificantes
e derivados. A empresa comercializa um portfólio amplo de lubrifican-
tes para os mais diversos segmentos e além disso, dedica-se à pes-
quisa e desenvolvimento de óleos básicos renováveis de alta perfor-
mance. A empresa solicita enquadramento no regime tributário espe-
cial de ICMS previsto no Decreto nº 39.566/2006. Apresentou um pro-
jeto que representa investimentos da ordem de R$ 37,2 milhões, em
até um ano da obtenção do incentivo, sendo R$ 30 milhões somente
na fábrica e a geração 10 postos de trabalho, totalizando 456 em-
pregados diretos. A SEFAZ registrou que não foram verificadas pen-
dências, estando nesse sentido, regular a situação fiscal e cadastral
da empresa. A CODIN informou que a empresa apresentou todas as
certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferimento, registrando
que o presente pleito cumpriu os requisitos legais e mostra-se inte-
ressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado. A Sra.
Roberta Maia apontou que não foi elaborado o relatório de impacto
econômico mercadológico. Tendo em vista o exposto, o Secretário
Cassio Coelho propõe baixar em diligência o processo, para que seja
elaborado o relatório de impacto mercadológico. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o

processo da Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A, para que a
instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de
impacto econômico mercadológico.
2) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 36.450/04 - 2.1. Navarro Distribuidora de
Medicamentos S/A - SEI-220010/000155/2020. Empresa que atua no
ramo de medicamentos genéricos e similares há mais de 30 (trinta)
anos. Apresentou um projeto de implantação de uma estrutura logís-
tica no segmento de distribuição de medicamentos, produtos para
saúde e correlatos, cosméticos, complementos alimentares e demais
produtos comercializados em farmácias e drogarias, no município de
Queimados. Conforme informações da empresa, a filial será implan-
tada numa área total de 4.800 m², representando investimentos da or-
dem de R$ 3,8 milhões e a geração de 45 empregos diretos, ao final
de 5 anos. A SEFAZ informou que a requerente atende todas as exi-
gências legais e opinou pelo deferimento do pleito. A CODIN informou
que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e ambientais e
opinou pelo deferimento, registrando que o presente pleito cumpriu os
requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvolvimento econô-
mico e social do Estado. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi
elaborado o relatório de impacto econômico mercadológico. Diante
disso, o Secretário Cassio Coelho propõe baixar em diligência o pro-
cesso, para que seja elaborado o relatório de impacto mercadológico.
DECISÃO: Os membros decidiram por unanimidade, baixar em dili-
gência o processo da Navarro Distribuidora de Medicamentos S/A, pa-
ra que a instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o re-
latório de impacto econômico mercadológico.
2.2. Medicamental Hospitalar Ltda. - SEI-220010/000386/2020. Loca-
lizada no município de Piraí a empresa é integrante de um grupo eco-
nômico que atua no ramo farmacêutico desde 2010, atendendo far-
mácias independentes, hospitais e clínicas. A empresa se encontra
instalada em uma área de 1.750 m2 e prevê investimento de apro-
ximadamente R$ 1,1 milhão, em obras civis e aquisição de máquinas
e equipamentos, e a geração de 37 empregos diretos, ao final dos
cinco anos. A SEFAZ constatou a regularidade fiscal e cadastral da
requerente e opinou pelo deferimento do enquadramento. A CODIN
informou que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e am-
bientais e opinou pelo deferimento, registrando que o presente pleito
cumpriu os requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvolvi-
mento econômico e social do Estado. A Sra. Roberta Maia apontou
que não foi elaborado o relatório de impacto econômico mercadoló-
gico. Diante do cumprimento das exigências legais, o Secretário Cas-
sio Coelho se mostrou favorável ao pleito da requerente, propondo
baixar em diligência o processo, para que seja elaborado o relatório
de impacto econômico mercadológico. DECISÃO: os membros decidi-
ram por unanimidade, baixar em diligência o processo da Medicamen-
tal Hospitalar Ltda., para que a instituição de ensino contratada pela
SEDEERI elabore o relatório de impacto econômico mercadológico.
3) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto na Lei Estadual nº 9.025/20 - 3.1. Nova Aliança Dis-
tribuidora Alimentícios EIRELI - PROCESSO Nº SEI-
220010/000095/2021. É uma empresa individual de responsabilidade
limitada com sede no bairro da Posse, no município de Nova Iguaçu.
Seu objeto é o comércio atacadista de mercadorias em geral, com
predominância em produtos alimentícios. Informa que a concessão do
incentivo irá melhorar sua competitividade. A SEFAZ realizou as ve-
rificações fiscais relativas ao cumprimento dos requisitos e condições
de enquadramento no regime tributário especial e opinou pelo defe-
rimento do pleito da requerente. A CODIN informa, ainda, que a em-
presa apresentou todas as certidões fiscais e ambientais e opinou pe-
lo deferimento, registrando que o presente pleito cumpriu os requisitos
legais e mostra-se interessante ao desenvolvimento econômico e so-
cial do Estado. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi elaborado o
relatório de impacto econômico mercadológico. O Secretário Cassio
Coelho propõe baixar em diligência o processo, para que seja elabo-
rado o relatório de impacto mercadológico. DECISÃO: Os membros
decidiram por unanimidade, baixar em diligência o processo da Nova
Aliança Distribuidora Alimentícios EIRELI, para que a instituição de
ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto eco-
nômico mercadológico.
3.2. Nutry Max Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. - SEI-
220010/000164/2021. Empresa comercial atacadista de produtos ali-
mentícios, sobretudo de carnes resfriadas e congeladas, atuante em
diversas regiões do território fluminense, incluindo a capital, as regiões
Serrana e dos Lagos. A empresa informa na carta consulta que a
concessão do incentivo viabilizará a geração de 266 postos de tra-
balho. No entanto, de acordo com os documentos apresentados, a
empresa possuía 7 vínculos empregatícios no momento do protocolo
e dois contratos de terceirização de serviços com as empresas do
grupo. Assim, não há como afirmar que o total de empregados das
empresas terceirizadas esteja envolvido nas operações da requerente.
A SEFAZ constatou que a requerente atendeu aos requisitos e con-
dições estabelecidas na legislação do benefício. A CODIN opinou pelo
indeferimento, tendo em vista a impossibilidade de se determinar a
quantidade de empregos, mas considerando que a requerente está a
regular junto ao fisco, sugeriu baixar o processo em diligência para
que a empresa comprove que os empregados das empresas tercei-
rizadas estão vinculados nas suas operações. Diante do exposto, o
Secretário Cassio Coelho se manifestou de acordo com a sugestão da
CODIN. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, baixar
em diligência o processo da Nutry Max Comércio de Produtos Alimen-
tícios Ltda., para que a empresa comprove, junto à CODIN, no prazo
de 30 dias a contar da publicação desta Ata, sob pena de indefe-
rimento do pleito, que os empregados das empresas terceirizadas es-
tão vinculados às suas operações.
3.3. Mamão Distribuidora de Alimentos Ltda. SEI-22010/000161/2021.
Empresa comercial atacadista de produtos alimentícios, bebidas quen-
tes, higiene, limpeza, descartáveis e outros artigos, localizada no mu-
nicípio de Duque de Caxias. A empresa informou na carta consulta
que seu enquadramento no regime especial tributário irá melhorar sua
competitividade e propiciará a geração de 25 empregos ao longo de 5
anos, totalizando ao final do quinto ano 33 empregados. A SEFAZ
atestou o cumprimento dos requisitos formais, cadastrais e fiscais de
enquadramento e opina pelo deferimento do pleito. A CODIN informou
que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e ambientais e
opinou pelo deferimento, registrando que o presente pleito cumpriu os
requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvolvimento econô-
mico e social do Estado. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi
elaborado o relatório de impacto econômico mercadológico. Diante
desse cenário, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto econômico
mercadológico. DECISÃO: os membros decidiram, por unanimidade,
baixar em diligência o processo da Mamão Distribuidora De Alimentos
Ltda., para que a instituição de ensino contratada pela SEDEERI ela-
bore o relatório de impacto econômico mercadológico.
3.4. Sentineli Comércio de Alimentos Ltda. - SEI-220010/000274/2021.
Empresa do comércio atacadista de cereais, leguminosas, farinhas,
amidos e féculas localizada em Itaboraí, que busca enquadramento no
regime tributário com o intuito de aprimorar sua logística. A empresa
apresentou projeto representando investimentos da ordem de R$ 7 mi-
lhões, para a compra de veículos, máquinas e equipamentos, bem co-
mo a adequação das instalações da sua estrutura operacional, e a
geração de 16 postos de trabalho, totalizando ao final de 5 anos 99
empregos diretos. A SEFAZ informou que a requerente atende todas
as exigências legais e opinou pelo deferimento do pleito. A CODIN
informou que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e am-
bientais e opinou pelo deferimento, registrando que o presente pleito
cumpriu os requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvolvi-
mento econômico e social do Estado. A Sra. Roberta Maia apontou
que não foi elaborado o relatório de impacto econômico mercadoló-
gico. O Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência o pro-
cesso, para que seja elaborado o relatório de impacto econômico mer-
cadológico. DECISÃO: os membros decidiram, por unanimidade, bai-
xar em diligência o processo da Sentineli Comércio de Alimentos Lt-
da., para que a instituição de ensino contratada pela SEDEERI ela-
bore o relatório de impacto econômico mercadológico.
3.5. Vitaly Distribuidora de Produtos Hospitalares, Alimentos e Cosmé-
ticos Ltda. - SEI-220010-000299/2021. Empresa comercial atacadista

recém-constituída (agosto de 2020) que atua no ramo de distribuição
de produtos hospitalares, farmacêuticos alimentares, cosméticos e per-
fumaria, localizada no município de São Gonçalo. O objetivo da em-
presa com o enquadramento no regime tributário especial é a pos-
sibilidade de investir em equipamentos, ampliar sua frota de veículos
terceirizada, promover a capacitação profissional para os funcionários
já contratados e gerar 42 empregos, nos próximos 5 anos. A SEFAZ
opinou pelo indeferimento do pleito, visto que há necessidade de re-
gularização fiscal. A CODIN opinou pelo indeferimento do pleito, tendo
em vista que a empresa deixou de observar os quesitos (número de
clientes) para o enquadramento no tratamento tributário em questão.
Entretanto, sugeriu baixar em diligência para que a empresa confirme,
ou a quantidade de clientes, visto que ela não atingiu o número mí-
nimo de 600 clientes, pois apresentou planilha com 599 clientes ativos
e, na oportunidade, regularize sua situação junto ao fisco. O Secre-
tário Cassio Coelho acompanhou a sugestão da CODIN. DECISÃO:
os membros decidiram por unanimidade, baixar em diligência o pro-
cesso da Vitaly Distribuidora de Produtos Hospitalares, Alimentos e
Cosméticos Ltda., para que a CODIN confirme junto à requerente o
número de clientes e para que a empresa regularize sua situação ca-
dastral e fiscal, em 30 dias, contados da publicação desta ata, sob
pena de indeferimento do pleito.
3.6. Mastermix Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. - SEI-
220010/000247/2021. Empresa comercial atacadista de produtos ali-
mentícios, localizada no município do Rio de Janeiro, situada no mer-
cado São Sebastião no bairro da Penha. A requerente informou em
seu projeto que o objetivo do enquadramento no regime tributário es-
pecial é ampliar suas operações de distribuição para o mercado do
Estado do Rio de Janeiro, possibilitando ganhos de competitividade
frente aos seus concorrentes que, conforme alega, já possuem incen-
tivos fiscais. Possui 11 empregados e estima que em cinco anos irá
gerar 27 vínculos empregatícios. A SEFAZ informou que a requerente
atende todas as exigências legais e opinou pelo deferimento do pleito.
A CODIN informou que a empresa apresentou todas as certidões fis-
cais e ambientais e opinou pelo deferimento, registrando que o pre-
sente pleito cumpriu os requisitos legais e mostra-se interessante ao
desenvolvimento econômico e social do Estado. A Sra. Roberta Maia
apontou que não foi elaborado o relatório de impacto econômico mer-
cadológico. Na medida em que a empresa se encontra regular junto
ao fisco e atendeu os requisitos legais, o Secretário Cassio Coelho se
manifestou favorável ao pleito da empresa e propôs baixar em dili-
gência o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto
econômico mercadológico. DECISÃO: os membros decidiram por una-
nimidade, baixar em diligência o processo da Mastermix Distribuidora
de Gêneros Alimentícios Ltda., para que a instituição de ensino con-
tratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto mercadológico.
3.7. Atacadão S/A - SEI-220010-000148-2021. Empresa atacadista,
com 238 unidades de negócio espalhadas pelos 27 estados brasilei-
ros, sendo 17 filiais no estado do Rio de Janeiro. A requerente in-
forma na carta consulta que a concessão do incentivo irá melhorar
sua competitividade junto às demais empresas do setor e que a con-
cessão do incentivo possibilitará o avanço tecnológico, capacitação de
mão de obra e inovação, bem como a criação de 33 postos de tra-
balho diretos e indiretos no território fluminense, alcançando ao final
de 5 anos 299 empregados. A SEFAZ registrou que o contribuinte
não jus ao benefício, tendo em vista que possui CNAE secundário
(carga e descarga - CNAE 52.12-5), o que é vedado pelo art. 7º, II da
Lei 9.025/20. A CODIN se manifestou pelo indeferimento do pleito,
sob a mesma alegação. Diante do exposto, o Secretário Cassio Coe-
lho se manifestou desfavorável ao pleito da empresa. DECISÃO: os
membros decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da Atacadão
S/A, tendo em vista que a empresa possui CNAE secundário (carga e
descarga - CNAE 52.12-5), o que é vedado pelo art. 7º, II da Lei
9.025/20 e ressaltaram que na hipótese de a empresa estar utilizando
tacitamente o incentivo fiscal condicionado, fica desde já desenqua-
drada, na forma do Art.12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se
os autos à SEFAZ para prosseguimento.
3.8. Ravel Distribuidora Ltda. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000008/2022. Empresa comercial atacadista, constituída em
1997, atuante no setor de distribuição de materiais de construção em
geral de pequeno e grande porte, localizada na cidade de São João
de Meriti. Informa na carta consulta que conta com uma equipe de 30
representantes, além de uma equipe de suporte interno e que o ob-
jetivo do enquadramento da empresa no regime tributário especial é
reduzir a carga tributária, melhorando sua competitividade frente aos
concorrentes que, segundo ela, já possuem incentivos fiscais. De
acordo com as informações prestadas pela requerente, a concessão
do incentivo fiscal incrementará a contratação em mais de 15 empre-
gos de forma terceirizada, ao longo dos cinco anos de usufruto do
incentivo. Quanto aos requisitos formais e cadastrais, a SEFAZ veri-
ficou que a empresa se encontra regular e apontou que não há pen-
dências fiscais. A CODIN informa que a empresa apresentou todas as
certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferimento, registrando
que o presente pleito cumpriu os requisitos legais e se mostra inte-
ressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado. O Secre-
tário Cassio Coelho se manifestou favorável ao pleito, visto que a re-
querente se encontra regular junto ao fisco e cumpriu os requisitos
legais. DECISÃO: Os membros decidiram por unanimidade deferir o
pedido da Ravel Distribuidora Ltda. no enquadramento no regime tri-
butário especial de ICMS previsto na Lei nº 9.025/2020.
3.9. Kian Importação LTDA. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000046/2022. Empresa importadora/atacadista de construção
em geral, com foco em produtos de iluminação, com sede operacional
no município de São Gonçalo, região metropolitana do estado do Rio
de Janeiro. Segundo a requerente, a empresa é um dos grandes em-
pregadores e geradores de renda da cidade, possuindo 362 colabo-
radores diretos e aproximadamente 700 indiretos para auxiliar em sua
atuação, que já alcança as 27 Unidades Federativas do Brasil, comer-
cializando seus produtos para distribuidores, supermercados, Home
Center e pequenos varejistas. A requerente pleiteia, nos termos do §
4º, do Art. 7º, da Lei nº 9.025/2020, a flexibilização das regras de re-
colhimento mínimo de ICMS, determinadas no inciso I, do Art. 7º, aci-
ma mencionado, alterando o período a ser considerado para o esta-
belecimento das bases do recolhimento mensal mínimo para março de
2019 a fevereiro de 2020. A CODIN informou que a empresa apre-
sentou todas as certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferi-
mento, registrando que o pleito da empresa guarda relação com a si-
tuação atípica do último ano, tendo em vista que seus últimos 12 me-
ses não representam a realidade das suas atividades de faturamento,
devido aos acontecimentos externos e imprevisíveis. A SEFAZ cons-
tatou a regularidade fiscal e cadastral da requerente. O Secretário
Cassio Coelho se manifestou favorável ao pleito, visto que a reque-
rente está a regular junto ao fisco e cumpriu todos os requisitos para
enquadramento no regime tributário especial. DECISÃO: Os membros
decidiram por unanimidade deferir o pedido da Kian Importação Ltda.
de flexibilização das regras de recolhimento mínimo de ICMS, median-
te alteração do período para apuração de recolhimento mínimo, para
março de 2019 a fevereiro de 2020.
4. Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto na Lei nº 6.979/2015 - 4.1. Maltas Soluções em Aço
Comércio e Industrial Ltda. ME. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000030/2022. Empresa situada no município de Barra Mansa,
desde 2017, fabricante de estruturas metálicas, tendo como atividades
secundárias serviços de usinagem, tornearia e solda, a instalação de
máquinas e equipamentos industriais, entre outros. A empresa apre-
sentou um projeto representando investimentos da ordem de R$ 1,09
milhão e a geração de 34 postos de trabalho, ao final de 5 anos de
fruição do incentivo. A SEFAZ informou que a empresa não possui
pendências fiscais e cadastrais não apresentando óbices à fruição do
benefício pleiteado. A CODIN informou que a empresa apresentou to-
das as certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferimento, re-
gistrando que o presente pleito cumpriu os requisitos legais e mostra-
se interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado. A
Sra. Priscila Sakalem observou que o município de Barra Mansa não
constava na lista inicial dos municípios contemplados pela Lei nº
6.979/2015 e com isso, é necessário checar junto às Pastas compe-
tentes o cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do
ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo
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a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais lo-
calizados no referido município. A Sra. Roberta Maia apontou que não
foi elaborado o relatório de impacto econômico mercadológico. O Se-
cretário Cassio Coelho se manifestou favorável ao pleito, visto que a
requerente irá gerar um número considerável de novos postos de tra-
balho, beneficiando o desenvolvimento econômico da região e do Es-
tado e propôs baixar o processo em diligência para elaboração do re-
latório de impacto econômico e mercadológico. DECISÃO: Os mem-
bros decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da
Maltas Soluções em Aço Comércio e Industrial Ltda. ME. para que a
instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de
impacto mercadológico e para que a SEFAZ verifique o cumprimento
do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre
o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade
de incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido mu-
nicípio.
4.2. Atos Reciclagem e Logística LTDA. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000047/2022. Empresa recém constituída (2021) no município
de Mendes, que ocupa uma área total construída de 360 m2 e de-
nomina-se como uma recuperadora de matérias metálicos. A empresa
busca enquadramento no regime fiscal tributário com o objetivo de
melhoria de sua gestão financeira e aprimoramento de seu negócio à
longo prazo. A requerente informa na carta consulta que se enqua-
drada no referido regime, irá gerar 20 postos de trabalho no primeiro
ano e estima finalizar o quinto ano com a geração total de 100 postos
de trabalho. De acordo com o Comprovante de Inscrição e Situação
Cadastral (CISC), emitido pela SEFAZ, a unidade requerente tem co-
mo atividade principal a recuperação de materiais metálicos, exceto
alumínio. A SEFAZ registrou que não foram apresentados os docu-
mentos previstos no art. 11, da Lei nº 6.979/2015, tendo sido a re-
querente notificada por meio do Domicílio Eletrônico do Contribuinte -
DEC. A CODIN opinou pelo indeferimento do pleito, tendo em vista
que o projeto apresentado (processo produtivo) não se enquadra no
regime tributário instituídos pela Lei nº 6.979/2015. Diante do exposto,
o Secretário Cassio Coelho se manifestou desfavorável ao pleito da
empresa. DECISÃO: os membros decidiram, por unanimidade, inde-
ferir o pleito da Atos Reciclagem e Logística Ltda., tendo em vista que
a requerente não se enquadra no regime especial tributário instituído
pela Lei nº 6.979/2015 e ressaltaram que na hipótese de a empresa
estar utilizando tacitamente o incentivo fiscal condicionado, fica desde
já desenquadrada, na forma do Art.12 do Decreto nº 47.201/2020, re-
metendo-se os autos à SEFAZ para prosseguimento.
4.3. Grande Rio Alimentos Ltda. - 220010-000413/2021. Fabricante de
produtos de limpeza, localizada no município de Nova Iguaçu, a em-
presa informa na carta consulta que iniciou suas operações com a
produção de sabão em barra, fabricado com resíduos bovinos, cole-
tados junto à açougues, supermercados e frigoríficos e que em 2009,
a iniciou a coleta de óleo vegetal pós consumo, para produção do sa-
bão pastoso líquido da marca Barra. A empresa possui além da uni-
dade fabril de saneantes, uma unidade de graxaria para produção fa-
rinha de carne e ossos, destinadas à indústria de ração animal, e se-
bo, para produção de sabão em barra. A SEFAZ sinalizou que a em-
presa não apresentou a declaração de inexistência de débito com o
Sistema de Seguridade Social. A CODIN entendeu que o presente
pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social
do Estado e opinou pelo deferimento, condicionado a apresentação de
documentos faltantes apontados pela SEFAZ. A Sra. Priscila Sakalem
observou que o município de Nova Iguaçu não constava na lista ini-
cial dos municípios contemplados pela Lei nº 6.979/2015 e com isso,
é necessário checar junto às Pastas competentes o cumprimento do
art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o
estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade
de incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido mu-
nicípio. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, baixar
em diligência o processo da Grande Rio Alimentos LTDA. para que a
SEFAZ verifique se a requerente apresentou a declaração de inexis-
tência de débito com o Sistema de Seguridade Social e verifique o
cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que
versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a
possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais localizados no
referido município.
4.4. Metalúrgica Barra do Piraí S/A. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000227/2021. Pertencente ao Grupo MBP, sediada no muni-
cípio de Barra do Piraí, tem como atividade principal a fabricação de
máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial
e comercial. A empresa já se encontra enquadrada no regime espe-
cial da Lei n° 6.979/2015, determinado pela Deliberação CPPDE nº
22/2015, no que tange a quatro NCMs, quais sejam: telhas
(7308.90.90), painéis e rufos (7308.90.90), portas (7308.30.00) e kits e
conjuntos industriais (9406.00.92 e 8418.69.99) e solicita a inclusão
de NCMs ao rol de produtos autorizados à fruição do tratamento tri-
butário especial, sendo eles: 39.03; 39.21; 72.08; 72.09; 72.10; 72.11;
72.16; 73.04; 73.05; 73.06 e 73.07. Apresentou um projeto represen-
tando investimentos da ordem de R$ 23,95 milhões, já realizados R$
8,4 milhões em máquinas e equipamentos e instalações, e a geração
de 46 postos de trabalho, entre 2022 e 2026. Ressaltou que a em-
presa possui o projeto “Associação Casa de Brincar” de responsabi-
lidade social da empresa, criado em 2012, e voltado à causa de
crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista - TEA,
que conta hoje com 66 crianças inscritas, com perspectiva de ampliar
o atendimento para 130 crianças, em 5 anos. A SEFAZ informou que
a empresa se encontra regular. A CODIN informou que a empresa
apresentou todas as certidões fiscais e ambientais e opinou pelo de-
ferimento, registrando que o presente pleito cumpriu os requisitos le-
gais e mostra-se interessante ao desenvolvimento econômico do Es-
tado. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi elaborado o relatório
de impacto econômico mercadológico. O Secretário Cassio Coelho
considerando que a requerente se encontra regular e atendeu os re-
quisitos legais, propôs baixar o processo em diligência para elabora-
ção do relatório de impacto econômico e mercadológico. DECISÃO:
Os membros decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o pro-
cesso da Metalúrgica Barra do Piraí S/A, para que a instituição de
ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto eco-
nômico mercadológico.
4.5. Soufer Industrial LTDA. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000043/2022. Empresa que atua no beneficiamento de aço,
especificamente na produção de tubos, telhas, perfis, chapas e per-
filados, dentre outros produtos. A requerente é constituída desde 1966
no município de São João de Boa Vista/SP, tendo sua filial sido cons-
tituída em 2019, no município de /Pinheiral no estado do Rio de Ja-
neiro. Ressaltou que a empresa está enquadrada no incentivo fiscal
instituído pela Lei nº 6.979/2015, desde 2019. A empresa solicita a
alteração de endereço do estabelecimento CNPJ 44.915.444/0001-22
e I.E. 12.346.484 do município de Pinheiral, bairro Parque Maíra, para
o município de Barra Mansa, no bairro Floriano, com vistas à amplia-
ção da sua estrutura produtiva. O projeto apresentado representa in-
vestimentos da ordem de R$ 26,2 milhões e a geração de 21 postos
de trabalho, no primeiro ano, e estima finalizar o quinto ano com a
geração total de 46 postos. A SEFAZ constatou a regularidade fiscal e
cadastral da requerente, ressaltando que não há pendências. A CO-
DIN informa que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e
ambientais, registrando que o presente pleito cumpriu os requisitos le-
gais e mostra-se interessante ao desenvolvimento econômico e social
do Estado. A Sra. Priscila Sakalem observou que o município de Bar-
ra Mansa não constava da lista de municípios originariamente com-
templados pela Lei nº 6.979/2015, pelo que se faz necessário checar
junto às Pastas competentes o cumprimento do art. 14 da LC
101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o estudo de im-
pacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de incentivar
estabelecimentos industriais localizados no referido município. A Sra.
Roberta Maia apontou que não foi elaborado o relatório de impacto
econômico mercadológico. O Secretário Cassio Coelho se manifestou
favorável ao pleito, e propôs baixar em diligência o processo, para
que seja elaborado o relatório de impacto econômico mercadológico.
DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, baixar em dili-
gência o pedido da Soufer Industrial Ltda. para que a instituição de
ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto eco-
nômico mercadológico e para que a SEFAZ verifique o cumprimento

do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre
o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade
de incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido mu-
nicípio.
4.6. Pasta Fresca Alimentos LTDA. - PROCESSO Nº SEI-
220010/000088/2022. Empresa constituída em 2020, no município de
São Gonçalo, denominando-se como uma fabricante de massas fres-
cas em implantação no estado do Rio de Janeiro. De acordo com o
Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CISC), emitido pela
Secretaria de Estado de Fazenda SEFAZ, a unidade requerente tem
como atividade principal a fabricação de massas alimentícias e como
atividades secundárias a fabricação de especiarias, molhos, temperos
e condimentos. Com a concessão do incentivo, a empresa prevê fazer
frente a estes concorrentes, dispondo de preços mais competitivos, e
atender a todos os grandes supermercados no estado do Rio de Ja-
neiro, bem como usar distribuidores para a venda pulverizada nas re-
des menores e varejo no estado e fora do Estado. Pretende investir
em máquinas e equipamentos, instalações, montagens/fretes, veículos,
móveis e utensílios, treinamento, valores em torno de R$ 215 mil e
gerar 6 postos de trabalho, no primeiro ano prospectivo, e finalizar o
quinto ano com 34 postos. A SEFAZ constatou a regularidade fiscal e
cadastral da requerente, ressaltando que não há pendências. A CO-
DIN informou que a empresa apresentou todas as certidões fiscais e
ambientais e opinou pelo deferimento, registrando que o presente plei-
to cumpriu os requisitos legais e mostra-se interessante ao desenvol-
vimento econômico e social do Estado. A Sra. Priscila Sakalem ob-
servou que o município de São Gonçalo não constava na lista inicial
dos municípios contemplados pela Lei nº 6.979/2015 e com isso, é
necessário checar junto às Pastas competentes o cumprimento do art.
14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o es-
tudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de
incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido municí-
pio. A Sra. Roberta Maia apontou que não foi elaborado o relatório de
impacto econômico mercadológico. O Secretário Cassio Coelho pro-
pôs baixar em diligência o processo, para que seja elaborado o re-
latório de impacto econômico mercadológico. DECISÃO: os membros
decidiram por unanimidade, baixar em diligência o processo da Pasta
Fresca Alimentos, para que a instituição de ensino contratada pela
SEDEERI elabore o relatório de impacto mercadológico e para que a
SEFAZ verifique junto às Pastas competentes o cumprimento do art.
14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o es-
tudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de
incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido municí-
pio.
5. Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 45.417/15 - 5.1. Casa Nunes Martins S/A
Importadora e Exportadora - E-11003/71/2016. Empresa atacadista lo-
calizada no município do Rio de Janeiro. Atua no ramo alimentício,
abastecendo com cerais, alimentos industrializados, bebidas e pesca-
dos, os hotéis, bares, restaurantes e confeitarias do Estado do Rio de
Janeiro. A SEFAZ atestou a regularidade fiscal e cadastral da empre-
sa. A CODIN informou que a empresa não apresentou informações
relevantes solicitadas na carta consulta, o que impossibilitou a análise
do impacto econômico e social, principalmente no que tange a gera-
ção de empregos. Em virtude disso, a CODIN opinou pelo indeferi-
mento do pleito, sob alegação que a empresa deixou de apresentar
pontos relevantes ao entendimento do projeto. Entretanto, em que pe-
se tenha opinado pelo indeferimento, sugeriu baixar o processo em
diligência para que a requerente complemente as informações solici-
tadas na carta consulta. DECISÃO: Os membros decidiram, por una-
nimidade, baixar em diligência o processo da Casa Nunes Martins S/A
Importadora e Exportadora para a CODIN instar a empresa a com-
plementar a carta consulta, no prazo de 30 dias a contar da publi-
cação desta Ata, sob pena de indeferimento do pleito.
6. Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 44.868/14 - 6.1. GNR Dois Arcos Va-
lorização de Biogás Ltda. - E-12/169/87/2017. A Usina de Tratamento
de Biogás do Aterro Dois Arcos foi inaugurada em agosto de 2014 e
atua na produção de biometano. A Usina tem capacidade de produzir
até 15 mil m3 por dia de biometano, cerca de 5,5 milhões de m3 por
ano. Além disso, está inserida no Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo e evitará que 76.000 toneladas equivalentes de CO2 sejam lan-
çadas na atmosfera anualmente, ajudando a minimizar a emissão de
gases estufa e contribuindo positivamente para as futuras gerações. A
Usina está localizada no bairro de Alecrim, em São Pedro da Aldeia e
tem como objetivo captar o biogás gerado no Aterro Dois Arcos e pu-
rificá-lo, visando a produção de gás natural de fontes renováveis. O
projeto da empresa representa investimentos da ordem de R$ 23 mi-
lhões. Ressaltou que não existem informações sobre a existência, ou
não, de empregados diretos e tampouco indiretos e que não foram
apresentadas estimativas ou previsões de geração de empregos com
a fruição do regime especial. A CODIN informou que a empresa apre-
sentou todas as certidões fiscais e ambientais e opinou pelo deferi-
mento, registrando que o presente pleito se mostra interessante ao
desenvolvimento econômico e social do Estado. A SEFAZ opinou pelo
indeferimento do pleito, visto que a auditoria fiscal realizou ação fiscal
específica e apurou irregularidades cadastrais da empresa junto à JU-
CERJA. A CODIN informou que a requerente regularizou sua situação
cadastral e propôs baixar em diligência para que seja apurada a re-
gularidade da requerente. DECISÃO: diante do exposto, os membros
decidiram, por unanimidade, baixar em diligência para que a SEFAZ
verifique se a empresa regularizou sua situação cadastral junto à JU-
CERJA. Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu
por encerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente Ata,
que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presen-
tes, ou por seus representantes, e pelos convidados.
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Secretaria Executiva da CPPDE

Id: 2401007

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHEIRO PREIDENTE
DE 15/06/2022

PRORROGA, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos traba-
lhos da sindicância, instituída pela PORTARIA AGENERSA Nº 732 DE
12 DE MAIO DE 2022, publicada no Diário Oficial de 16/05/2022. Pro-
cesso Nº SEI-220007/001298/2022.

Id: 2401197

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A.

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA AGERIO PR N° 151 DE 10 DE JUNHO DE 2022

EXONERA EMPREGADO NA FORMA QUE
MENCIONA.

O PRESIDENTE DA AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO S.A., no uso de suas atribuições legais, especialmente
as conferidas no item III, do artigo 19, do Estatuto Social da AGÊN-
CIA. Proc. nº SEI-220009/000003/2022,

R E S O LV E :

Art. 1º - Exonerar o assessor especial, Pedro Mota Di Filippo, ma-
trícula nº 246.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a contar desta data.

Rio de Janeiro, 10 de junho de 2022

ANDRE LUIZ VILA VERDE OLIVEIRA DA SILVA
Presidente

Id: 2401077

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,

FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE

PORTARIA AGETRANSP N º 394 DE 14 DE JUNHO DE 2022

CONSULTA PÚBLICA Nº 05/2022 - MINUTA DE
RESOLUÇÃO QUE "ESTABELECE PROCEDI-
MENTO PARA REGISTRO DOS REGULAMEN-
TOS OPERACIONAIS DAS CONCESSIONÁ-
RIAS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIO DO ESTA-
DO DO RIO DE JANEIRO.".

O CONSELHEIRO-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUA-
VIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGETRANSP, no uso de suas atri-
buições legais e regimentais, com base no que consta do Processo
SEI-220008/000176/2020,

CONSIDERANDO:

- a decisão do Conselho Diretor na 20ª Reunião Interna Extraordiná-
ria, realizada no dia 17 de novembro de 2021 e;

- a necessidade e conveniência de viabilizar oportunidade para que a
sociedade civil, as concessionárias reguladas e os órgãos de controle
possam se manifestar a respeito da proposta de minuta com vistas ao
seu aperfeiçoamento, conforme preceitua o art. 29 do Decreto nº
4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro),

R E S O LV E :

Art. 1º - Instituir a Consulta Pública nº 05/2022 para receber contri-
buições acerca da minuta de Resolução que " Estabelece procedi-
mento para registro dos regulamentos operacionais das concessioná-
rias de transportes aquaviários, ferroviários e metroviário do Estado do
Rio de Janeiro", na forma do Anexo Único.

Art. 2º - As contribuições deverão ser encaminhadas, no prazo má-
ximo de 15 (quinze) dias úteis, contados da publicação desta Portaria,
preferencialmente, pelo endereço eletrônico consultapublica@age-
transp.rj.gov.br, em razão das medidas restritivas decorrentes da pan-
demia do COVID-19.
Parágrafo Único - Caso o interessado em apresentar contribuição não
possua meios para o encaminhamento pelo endereço eletrônico indi-
cado no caput, poderá fazê-lo, via Correios com aviso de recebimen-
to, no Departamento de Protocolo da AGETRANSP, situado à Av. Pre-
sidente Vargas, 1.100 - 13º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ - CEP:
20071-002 com a indicação - Consulta Pública AGETRANSP nº
05/2022.

Art. 3º - As contribuições deverão conter o nome do remetente, o nú-
mero de sua identidade, a redação que pretende dar aos dispositivos
da minuta de resolução, eventuais supressões ou acréscimos e uma
breve exposição dos motivos de cada sugestão.

Art. 4º - As sugestões serão apreciadas pelo Conselho Diretor da
AGETRANSP, podendo, se assim entender, submetê-las aos setores
técnicos e jurídico da Agência para manifestação quanto a sua ope-
racionalidade e exequibilidade.

Art. 5º - A Assessoria de Relações Institucionais, em conjunto com a
Assessoria Técnica, providenciará a ampla divulgação da consulta pú-
blica no portal da AGETRANSP - www.agetransp.rj.gov.br e nos de-
mais canais de comunicação, nas quais estarão disponíveis a Minuta
de Resolução e o endereço eletrônico para recebimento das suges-
tões na forma disciplinada nesta Portaria.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de junho de 2022

MURILO LEALConselheiro-Presidente

ANEXO ÚNICO

MINUTA RESOLUÇÃO AGETRANSP

ESTABELECE PROCEDIMENTO PARA REGIS-
TRO DOS REGULAMENTOS OPERACIONAIS
DAS CONCESSIONÁRIAS DE TRANSPORTES
AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁ-
RIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O CONSELHO DIRETOR DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVI-
ÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS,
FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO - AGETRANSP, no uso das atribuições con-
feridas pelo disposto no art. 12, VII, do Regimento Interno e no inciso
V do artigo 4º da Lei n° 4.555/2005, bem como no inciso VII do art.
15 do Decreto no 38.617/2005, e para atingimento das finalidades dis-
postas pela Lei n° 4.555, de 06 de Junho de 2005, com fundamento
na Lei n° 8.987, de 1995,
CONSIDERANDO o disposto nos incisos II, V e VII do art. 31 da Lei
nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
CONSIDERANDO o disposto nos incisos V e VI do Art. 4º da Lei Es-
tadual 4.555 de 06 de junho de 2005;
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 10ª inciso XXVI do Oitavo
Termo Aditivo ao contrato de concessão para exploração dos serviços
públicos de transporte ferroviário de passageiros - Supervia;
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 11ª inciso XXVII do contrato
de concessão para exploração dos serviços públicos de transporte
metroviário de passageiros da linha 4 -Concessionária Rio Barra;
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 10ª inciso XXV Sexto Termo
Aditivo ao contrato de concessão para exploração dos serviços públi-
cos de transporte metroviário de passageiros - Concessionária Metrô
Rio;
CONSIDERANDO o disposto na Cláusula 11ª inciso II do contrato de
concessão de serviços públicos de transporte aquaviário de passagei-
ros, carga e veículos do Estado do Rio de Janeiro - Concessionária
CCR Barcas;
CONSIDERANDO a necessidade de regular os procedimentos para a
homologação pela AGETRANSP do Regulamento Operacional das
Concessionárias;
CONSIDERANDO o disposto no subitem V do item F das Diretrizes
Estratégicas de Fiscalização,
R E S O LV E :
Art. 1º. Estabelecer a obrigatoriedade de apresentação dos Regula-

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste

documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.

Assinado digitalmente em Domingo, 19 de Junho de 2022 às 19:10:06 -0300.
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Recursos nº 79.100 e 79.120/RO's - Processos nsº E-
04/211/006847/2020 e E-04/211/006846/2020 - Interessada: TOP BIR-
RA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E LOGISTICAS LTDA - Recorren-
te: JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Recorrente: JUNTA DE REVISÃO
FISCAL - Relator: Marcelo Habib Carvalho - Representante da Fazen-
da: Marcos Bueno Brandão da Penha.

Recurso nº 74.771/RV - Processo nº E-04/211/003054/2018 - Recor-
rente: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS - Recorrente:
JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Antonio Lopes Caetano Lou-
renço - Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario Valle Dantas
Leite.

Recurso nº 78.684/RV - Processo nº E-04/211/005341/2020 - Recor-
rente: PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS - Recorrente:
JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Gustavo Mendes Moura Pi-
mentel - Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario Valle Dantas
Leite.

*NOTA EXPLICATIVA: Conforme dispõe o § 3º, do artigo 72 do Re-
gimento Interno do Conselho de Contribuintes/RJ com redação dada
pela Resolução SEFAZ nº 80, de 23/06/2017, publicada no D.O.
27/06/2017, fls. 08/09:
“...os julgamentos adiados serão realizados independentemente de no-
va publicação.”

Id: 2405677

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONSELHO DE CONTRIBUINTES

Q U A R TA CÂMARA

Pauta de Julgamento para a Sessão Ordinária do dia 14 de julho de
2022, às 15h, por videoconferência, autorizada pela Resolução SEFAZ
nº 144, de 29/04/2020, regulamentada pela Portaria CCERJ nº 039,
de 04/05/2020, alterada pela Portaria CCERJ nº 045, de 26/05/2021.
Processo nº SEI-20071-001/000009/2020.

Recurso nº 44.504/RV - Processo nºs E-04/047.600/2010 - Recorren-
te: EMAPEL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE PAPEL
LTDA - Recorrida: JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Marcelo
Habib Carvalho - Representante da Fazenda: José Bessa Nogueira.

Recursos nºs 65.280 e 65.281/RV's - Processos nºs E-
04/036/000120/2015 e E-04/036/000121/2015 - Recorrente: PREDIAL-
NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - Recorrida: JUNTA DE RE-
VISÃO FISCAL - Relator: Marcelo Habib Carvalho - Representante da
Fazenda: Cláudia Freze da Silva.

Recurso nº 78.844/RV - Processo nº E-04/211/000799/2021 - Recor-
rente: QUALY NUTRIÇÃO ANIMAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA -
Recorrente: JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Antonio Lopes

Caetano Lourenço - Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario
Valle Dantas Leite.

Recurso nº 62.449/RO - Processo nº E-04/035/000280/2014 - Interes-
sada: NAVEGAÇÃO SÃO MIGUEL - Recorrente: JUNTA DE REVISÃO
FISCAL - Relator: Gustavo Mendes Moura Pimentel - Representante
da Fazenda: Fabricio do Rozario Valle Dantas Leite.

*NOTA EXPLICATIVA: Conforme dispõe o § 3º, do artigo 72 do Re-
gimento Interno do Conselho de Contribuintes/RJ com redação dada
pela Resolução SEFAZ nº 80, de 23/06/2017, publicada no D.O.
27/06/2017, fls. 08/09:
“...os julgamentos adiados serão realizados independentemente de no-
va publicação.”

Id: 2405678

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA RIOPREV Nº 445 DE 30 DE JUNHO DE 2022

REVOGA A PORTARIA RIOPREV Nº 406 DE
16 DE NOVEMBRO DE 2020, QUE DELEGA
PODERES PARA RECEBIMENTO DE MANDA-
DOS E OUTRAS COMUNICAÇÕES JUDICIAIS,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O DIRETOR-PRESIDENTE DO FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no exercício de suas
atribuições previstas na Lei nº 3.189, de 22 de fevereiro de 1999, com
alteração dada pela Lei nº 5.260, de 11 de junho de 2008, e

CONSIDERANDO:

- o disposto no Parágrafo Único do Art. 15 do Decreto Estadual nº
47.844, de 26 novembro de 2021;

- o que consta nos autos do processo nº SEI-SEI-
040161/008660/2022.

R E S O LV E :

Art. 1°/- Fica revogada a Portaria RIOPREV nº 406 de 16 de novem-
bro de 2020;/

Art./2° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2022

SERGIO AURELIANO MACHADO DA SILVA
Diretor-Presidente

Id: 2405782

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA DE SEGURIDADE

DESPACHO DO DIRETOR
DE 05/07/2022

PROCESSO Nº SEI-040162/001054/2022 - A U TO R I Z O a compensa-
ção previdenciária em favor da Prefeitura de Rio Bonito. Conforme au-
torização no doc. 35500932.

Id: 2405785

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

ATA DE REUNIÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CPPDE
Aos sete de junho de dois mil e vinte e dois, às 15h - (Processo nº
SEI-220012/000620/2022) realizou-se a 2ª Reunião Ordinária da Co-
missão Permanente de Políticas Públicas para o Desenvolvimento
Econômico do Estado do Rio de Janeiro - CPPDE. Participaram da
reunião, como convidados, o Sr. Rafael Lyrio, Diretor de Incentivos
Fiscais da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do
Rio de Janeiro (CODIN), a Sra. Priscila Haidar Sakalem, da Gover-
nadoria do Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Michelle Trindade Ma-
chado e a Sra. Roberta Simões Maia, ambas da Secretaria Executiva
da CPPDE.

MESA DOS TRABALHOS: A mesa foi composta pelo Sr. Cassio da
Conceição Coelho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações Internacionais, na qualidade de Presidente
da Comissão; pelo Sr. Rubens Antonio Albuquerque Junior, represen-
tando o Secretário de Estado da Casa Civil, e pelo Sr. Álvaro Luiz
Savio, representando o Secretário de Estado de Fazenda.
QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: apresentado o quórum nos termos do
art. 6º, do Decreto nº 47.618/21, que institui o Regimento Interno da
CPPDE.
QUESTÃO DE ORDEM: 1) Solicitação de enquadramento na Lei nº
6.979/2015. 1.1. JR Industrial e Comercial Plásticos e Papéis EIRELI.
SEI-220010/000186/2021. 1.2. Francofer Indústria, Importação e Ex-
portação de Produtos Siderúrgicos Ltda. SEI-220010/000224/2021.
1.3. Prolimp Higiene e Limpeza Ltda. SEI-220010/000397/2020. 1.4.
Work Shore Industria e Comercio EIRELI. SEI-220010/000329/2021.
1.5. Maltas Soluções em Aço Comercial e Industrial Ltda. SEI-
220010/000030/2022. 1.6. Soufer Industrial Ltda. SEI-
220010/000043/2022. 1.7. Mon Chou Comércio Importação e Expor-
tação Ltda. SEI-220010/000211/2020. 1.8. Metalúrgica Barra do Piraí
S/A. SEI-220010/000227/2021. 2) Solicitação de enquadramento na
Lei nº 4.178/2003. 2.1. Recicla Lagos Resíduos EIRELI. SEI-
220010/000196/2021. 3) Solicitação de enquadramento no Decreto nº
44.636/2014. 3.1. Frutal Sorvetes EIRELI. SEI-220010/000359/2020. 4)
Solicitação de enquadramento no Decreto nº 44.607/2014. 4.1. Frutal
Sorvetes EIRELI. SEI-220010/000187/2020. 5) Solicitação de enqua-
dramento no Decreto nº 39.566/2006. 5.1. Cosan Lubrificantes e Es-
pecialidades S/A SEI-220010/000233/2020. 6) Solicitação de enqua-
dramento Lei nº 9.025/2020. 6.1 Mamão Distribuidora de Alimentos Lt-
da. SEI-220010/000161/2021. 6.2. Sentinelli Comércio de Alimentos
Ltda. SEI-220010/000274/2021. 6.3. Mastermix Distribuidora de Gêne-
ros Alimentícios Ltda. SEI-220010/000247/2021. 6.4. Pasta Fresca Ali-
mentos Ltda. SEI 220010/000088/2022. 7) Solicitação de enquadra-
mento no Decreto nº 36.450/2004. 7.1. Medicamental Hospitalar Ltda.
SEI-220010/000386/2020. 8) Solicitação de incorporação da Arcelor-
Mittal Sul Fluminense pela ArcelorMittal Brasil S/A. SEI-E-
22/010/78/2005. Atendidas as formalidades legais, o Presidente da
CPPDE passou a palavra para o Sr. Rafael Lyrio para apresentação
dos processos da pauta, conforme a seguir:
1) Solicitação de enquadramento na Lei nº 6.979/2015.
1.1. JR Industrial e Comercial Plásticos e Papéis EIRELI. - SEI-
220010/000186/2021. A empresa solicitante atua no mercado de em-
balagens plásticas flexíveis lisas e impressas, com unidade operacio-
nal instalada no município de Três Rios/RJ. De acordo com o projeto
apresentado, a empresa aduz que pretende ampliar seu portfólio de
produtos fabricados em duas fases, sendo a primeira fase fabricação
de composto de PEAD e PEBD, com o início imediato após o en-
quadramento no regime especial de tributação da Lei nº 6.979/2015, e
a segunda fase com início 180 dias após a conclusão da primeira fa-
se. O projeto representa investimento da ordem de R$ 1 milhão, para
aquisição principalmente de máquinas e equipamentos, e a geração
de 72 postos de trabalho, sendo 30 no primeiro ano de produção. Em
que pese o presente pleito tenha se mostrado interessante ao desen-
volvimento econômico e social do Estado, a CODIN opinou pelo in-
deferimento do pleito, visto que a requerente se encontra irregular
com o fisco estadual, conforme registrado pela SEFAZ que, pelo mes-
mo motivo, opinou também pelo indeferimento. O Secretário Cassio
Coelho se manifestou, da mesma forma, desfavorável ao pleito da re-
querente, tendo em vista a irregularidade fiscal da empresa, que é
condição precípua para a concessão de incentivo fiscal. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
JR Industrial e Comercial Plásticos e Papéis EIRELI, tendo em vista a
irregularidade fiscal da requerente.
1.2. Francofer Indústria, Importação e Exportação de Produtos Side-
rúrgicos Ltda. SEI-220010/000224/2021. A empresa fabricante de la-
minados planos de aços especiais, com unidade operacional instalada
no Distrito Industrial de Pinheiral. O projeto da requerente tem como
objetivo a implantação de uma unidade fabril no município de Pinhei-
ral/RJ, tendo como atividade principal o beneficiamento e a industria-
lização de aços planos e longos. O projeto da empresa representa
investimentos da ordem de R$ 2,61 milhões e a geração de 22 pos-
tos de trabalho nos próximos cinco anos, sendo 9 empregados no pri-
meiro ano de produção. Em que pese o presente pleito tenha se mos-
trado interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado,
a CODIN opinou pelo indeferimento do pleito, visto que a requerente
se encontra irregular com o fisco estadual, conforme registrado pela
SEFAZ que, pelo mesmo motivo, opinou também pelo indeferimento.
O Secretário Cassio Coelho se mostrou desfavorável ao pleito da re-
querente, tendo em vista a irregularidade fiscal da empresa, que é
condição precípua para a concessão de incentivo fiscal. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
Francofer Indústria, Importação e Exportação de Produtos Siderúrgicos
Ltda., tendo em vista a irregularidade fiscal da requerente.
1.3. Prolimp Higiene e Limpeza Ltda. SEI-220010/000397/2020. Em-
presa localizada no Distrito Industrial de Queimados/RJ e tem por ob-
jetivo a fabricação de materiais de limpeza, dentre eles, detergente,
sabão (líquido e pó), água sanitária etc. O projeto da empresa repre-
senta investimento de aproximadamente R$ 11,6 milhões na implan-
tação de sua unidade fabril e a criação de 60 postos de trabalho ao
longo dos cinco primeiros anos, se enquadrada no incentivo fiscal re-
querido. A CODIN entendeu que o presente pleito se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opinou pe-
lo deferimento do pleito. No entanto, a SEFAZ registrou que a reque-
rente se apresenta irregular junto ao fisco estadual e opinou pelo in-
deferimento do pleito. O Secretário Cassio Coelho se manifestou des-
favorável ao pleito da requerente, tendo em vista a irregularidade da
empresa junto ao fisco, que é condição precípua para a concessão de
incentivo fiscal. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, indeferir o pleito da Prolimp Higiene e Limpeza Ltda.,
tendo em vista a irregularidade da requerente junto ao fisco estadual.
1.4. Work Shore Industria e Comercio EIRELI. SEI-
220010/000329/2021. Empresa localizada no Distrito Industrial de
Queimados que tem como atividade econômica a fabricação de lan-
chas, partes e peças de equipamentos náuticos, bem como a pres-
tação de serviços de montagem e reparos, e comércio varejista de
embarcações. Alega ter perdido participação no mercado ao longo dos
anos para concorrentes de outros estados. Apresentou projeto de in-
vestimentos da ordem de R$ 14,7 milhões e geração de 64 postos de
trabalho ao final dos cinco anos de fruição do incentivo fiscal reque-
rido. A CODIN expôs que o presente pleito não se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico e social do Estado, visto que a
empresa não obteve êxito em demonstrar na carta consulta que suas
atividades se enquadram no segmento industrial e opinou pelo inde-
ferimento. A SEFAZ verificou que quanto aos requisitos cadastrais, a
requerente se encontra regular e quanto aos requisitos fiscais, cons-
tatou que a requerente apresenta pendências junto ao fisco e opinou
pelo indeferimento do pleito. O Secretário Cassio Coelho se manifes-
tou desfavorável ao pleito, considerando, principalmente, a situação de
irregularidade da empresa junto ao fisco estadual, que é condição pre-
cípua para a concessão de incentivo fiscal. DECISÃO: Os membros
da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da Work
Shore Industria e Comercio EIRELI, tendo em vista a irregularidade
fiscal da requerente.
1.5. Maltas Soluções em Aço Comercial e Industrial Ltda. SEI-
220010/000030/2022. O pleito da empresa foi submetido à CPPDE,
na reunião realizada em 27/05/2022, e por decisão unanime dos
membros baixado em diligência para que a instituição de ensino con-
tratada pela SEDEERI elabore o relatório de impacto mercadológico e
para que a SEFAZ verifique o cumprimento do art. 14 da LC
101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o estudo de im-
pacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de incentivar
estabelecimentos industriais localizados no município de Barra Mansa.
O relatório de impacto mercadológico foi apresentado e registra que
os investimentos na unidade industrial e os salários pagos pela em-
presa vão gerar incremento na arrecadação, caso a requerente seja
enquadrada no regime tributário instituído pela Lei nº 6.979/2015.
Acerca da possibilidade incentivar estabelecimentos industriais locali-
zados no referido município, ainda, não houve manifestação da SE-
FAZ. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade,

que o processo da Maltas Soluções em Aço Comercial e Industrial
Ltda. continua baixado em diligência, aguardando manifestação da
SEFAZ quanto ao cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e
113 do ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário,
de modo a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos in-
dustriais localizados no município de Barra Mansa.
1.6. Soufer Industrial Ltda. SEI-220010/000043/2022. O pleito da em-
presa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em 27/05/2022, e
por decisão unanime dos membros baixado em diligência para aguar-
dar o relatório de impacto mercadológico a ser realizado pela insti-
tuição contratada pela SEDEERI e a manifestação da SEFAZ quanto
ao cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT,
que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo a efe-
tivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais locali-
zados no referido município. Registra-se que, até a realização desta
reunião, os quesitos acima apontados não foram atendidos. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, que o pro-
cesso da Soufer Industrial Ltda. continua baixado em diligência,
aguardando o relatório de impacto mercadológico a ser realizado pela
instituição contratada pela SEDEERI e a manifestação da SEFAZ
quanto ao cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do
ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo
a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais lo-
calizados no município de Barra Mansa.
1.7. Mon Chou Comércio Importação e Exportação Ltda. SEI-
220010/000211/2020. O pleito da empresa foi submetido à CPPDE, na
reunião realizada em 23/05/2022, e por decisão unanime dos mem-
bros baixado em diligência para que a SEFAZ confirme a regularidade
fiscal, ou não, da empresa requerente, haja vista a divergência na in-
formação prestada por aquela Pasta fazendária, por meio da planilha
encaminhada à SEDEERI, em 17/05/22, e a constante no processo
administrativo da empresa. A SEFAZ informou que a empresa está re-
gular junto ao fisco e que, em casos semelhantes, prevalecerá sem-
pre a informação constante no processo. A Sra. Roberta Maia apon-
tou que não foi elaborado o relatório de impacto econômico merca-
dológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, que o processo da Mon Chou Comércio Importação e Expor-
tação Ltda. continua baixado em diligência, desta feita aguardando o
relatório de impacto mercadológico a ser realizado pela instituição
contratada pela SEDEERI.
1.8. Metalúrgica Barra do Piraí S/A. SEI-220010/000227/2021. O pleito
da empresa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em
27/05/2022, e por decisão unanime dos membros baixado em diligên-
cia para que a instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore
o relatório de impacto econômico mercadológico. Registra-se que até
a realização desta reunião o referido relatório não foi entregue. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, que o
processo da Metalúrgica Barra do Piraí S/A continua baixado em di-
ligência, aguardando o relatório de impacto mercadológico realizado
pela instituição contratada pela SEDEERI.
2) Solicitação de enquadramento Lei nº 4.178/2003.
2.1. Recicla Lagos Resíduos EIRELI. SEI-220010/000196/2021. Em-
presa localizada no município de Araruama/RJ, tendo como atividade
principal o comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos. Em
que pese o fato de a Lei nº 4.178/2003 ser direcionada à indústria de
reciclagem, a empresa em sua carta consulta não apresentou nenhum
tipo de beneficiamento no material que comercializa. Além disso, o
projeto apresentado carece de informações, tais como: estimativa de
geração de empregos, o destino e/ou aplicação dos investimentos,
preenchendo os campos da carta consulta com a sigla n/a (não se
aplica). A CODIN entendeu que o presente pleito não se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado, tendo
em vista falhas na apresentação da carta consulta que não permitem
a correta avaliação do projeto, e opinou pelo indeferimento do pleito.
A SEFAZ verificou que quanto aos requisitos cadastrais, a requerente
se encontra na condição de habilitada regular e quanto aos requisitos
fiscais, a requerente se encontra irregular. Em virtude disso a SEFAZ
opinou pelo indeferimento do pleito. O Secretário Cassio Coelho se
mostrou desfavorável ao pleito da requerente, considerando, principal-
mente, a situação de irregularidade da empresa junto ao fisco esta-
dual, que é condição precípua para a concessão de incentivo fiscal.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, in-
deferir o pleito da Recicla Lagos Resíduos EIRELI, tendo em vista a
irregularidade fiscal da requerente.
3) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 44.636/2014.
3.1. Frutal Sorvetes EIRELI. SEI-220010/000359/2020. O pleito da em-
presa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em 23/05/2022, e
por decisão unanime dos membros baixado em diligência para que a
instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore o relatório de
impacto econômico mercadológico. Registra-se que até a realização
desta reunião o referido relatório não foi entregue. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, que o processo da
Frutal Sorvetes EIRELI continua baixado em diligência, aguardando o
relatório de impacto mercadológico realizado pela instituição contrata-
da pela SEDEERI.
4) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 44.607/2014.
4.1. Frutal Sorvetes EIRELI. SEI-220010/000187/2020. O pleito da em-
presa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em 23/05/22 e
por decisão unanime dos membros, baixado em diligência para aguar-
dar o relatório de impacto mercadológico realizado pela instituição
contratada pela SEDEERI. A CODIN manteve sua posição, opinando
pelo deferimento do pleito, corroborando que a empresa cumpriu os
requisitos legais e se mostra interessante ao desenvolvimento econô-
mico e social do Estado. O relatório apresentado pela UFRJ, Institui-
ção de Ensino Superior contratada pela SEDEERI para realizar estu-
dos para subsidiar as decisões da CPPDE, registra que o enquadra-
mento da requerente no regime tributário poderá implicar renúncia fis-
cal líquida por emprego, de valores próximos ao salário mínimo vi-
gente, e que o enquadramento da requerente no regime tributário di-
ferenciado não representa risco de concorrência predatória com suas
concorrentes, visto que a atividade descrita no CNAE 10.31-7/00 é re-
lativamente pulverizada no estado do Rio de Janeiro. A SEFAZ cons-
tatou que a requerente preencheu os requisitos legais exigidos para a
fruição do incentivo e que não há óbice para o deferimento de pleito.
Diante do exposto, o Secretário Cassio Coelho se manifestou favo-
rável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os membros da CPPDE de-
cidiram, por unanimidade, deferir o pleito da Frutal Sorvetes EIRELI
no regime tributário especial instituído pelo Decreto nº 44.607/2014.
5) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 39.566/2006.
5.1. Cosan Lubrificantes e Especialidades S/A. SEI-
220010/000233/2020. O pleito da empresa foi submetido à CPPDE,
na reunião realizada em 27/05/22, e por decisão unanime dos mem-
bros, baixado em diligência para aguardar o relatório de impacto mer-
cadológico realizado pela instituição contratada pela SEDEERI. A CO-
DIN manteve sua posição, opinando pelo deferimento do pleito, cor-
roborando que a empresa cumpriu os requisitos legais e se mostra
interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado. O re-
latório apresentado pela UFRJ, Instituição de Ensino Superior contra-
tada pela SEDEERI para realizar estudos para subsidiar as decisões
da CPPDE, apontou que os investimentos futuros declarados pela re-
querente, os impactos da operação/ativação na cadeia produtiva e os
salários pagos poderão gerar um incremento na arrecadação de
ICMS, caso a requerente seja enquadrada no regime tributário espe-
cial disposto no Decreto nº 39.566/2006. A SEFAZ constatou que a
requerente se encontra regular. O Secretário Cássio Coelho se ma-
nifestou favorável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da Cosan Lubri-
ficantes e Especialidades S/A no regime tributário especial instituído
pelo Decreto nº 39.566/2006.
6) Solicitação de enquadramento no regime tributário diferenciado de
ICMS previsto na Lei nº 9.025/2020.
6.1. Mamão Distribuidora de Alimentos Ltda. SEI-220010/000161/2021.
O pleito da empresa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em
27/05/22, e por decisão unanime dos membros, baixado em diligência
para aguardar o relatório de impacto mercadológico realizado pela ins-
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tituição contratada pela SEDEERI. A CODIN manteve sua posição,
opinando pelo deferimento do pleito, corroborando que a empresa
cumpriu os requisitos legais e se mostra interessante ao desenvolvi-
mento econômico e social do Estado, ressaltando que na hipótese de
a empresa estar usufruindo tacitamente do incentivo, deverá ser ob-
servada a base de recolhimento mínimo. O relatório apresentado pela
UFRJ, Instituição de Ensino Superior contratada pela SEDEERI para
realizar estudos para subsidiar as decisões da CPPDE, registra que o
enquadramento da requerente no regime tributário diferenciado não
representa, de imediato, risco de concorrência predatória com suas
concorrentes e Além disso, o referido relatório constatou que existem
16 empresas que possuem a mesma CNAE principal da requerente
usufruindo do tratamento tributário diferenciado disposto na Lei nº
9.025/2020. A SEFAZ constatou que a situação fiscal e cadastral da
requerente se encontra regular Diante do exposto, o Secretário Cassio
Coelho se manifestou favorável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da
Mamão Distribuidora de Alimentos Ltda. no regime tributário especial
na Lei nº 9.025/2020.
6.2. Sentinelli Comércio de Alimentos Ltda. SEI-220010/000274/2021,
6.3. Mastermix Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda. SEI-
220010/000247/2021. Os pleitos das empresas foram submetidos à
CPPDE, na reunião realizada em 27/05/22, e por decisão unanime
dos membros, baixados em diligência para aguardar o relatório de im-
pacto mercadológico realizado pela instituição contratada pela SEDE-
ERI. Registra-se que até a realização desta reunião o referido rela-
tório não foi entregue. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram,
por unanimidade, que os processos das requerentes Sentinelli Comér-
cio de Alimentos Ltda., Mastermix Distribuidora de Gêneros Alimen-
tícios Ltda.,continuam baixados em diligência, aguardando o relatório
de impacto mercadológico a ser realizado pela instituição contratada
pela SEDEERI.
6.4. Pasta Fresca Alimentos Ltda. SEI-220010/000088/2022. O pleito
da empresa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em
27/05/2022, e por decisão unanime dos membros baixado em diligên-
cia para aguardar o relatório de impacto mercadológico a ser reali-
zado pela instituição contratada pela SEDEERI e a manifestação da
SEFAZ quanto ao cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e
113 do ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário,
de modo a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos in-
dustriais localizados no município de São Gonçalo. Registra-se que,
até a realização desta reunião, os quesitos acima apontados não fo-
ram atendidos. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, que o processo da Pasta Fresca Alimentos Ltda., con-
tinua baixado em diligência, aguardando o relatório de impacto mer-
cadológico a ser realizado pela instituição contratada pela SEDEERI e
a manifestação da SEFAZ quanto ao cumprimento do art. 14 da LC
101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o estudo de im-
pacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de incentivar
estabelecimentos industriais localizados no município de São Gonça-
lo.
7) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS previsto no Decreto nº 36.450/2004.
7.1. Medicamental Hospitalar Ltda. SEI-220010/000386/2020. O pleito
da empresa foi submetido à CPPDE, na reunião realizada em
27/05/2022, e por decisão unanime dos membros baixado em diligên-
cia para que a instituição de ensino contratada pela SEDEERI elabore
o relatório de impacto econômico mercadológico. Registra-se que até
a realização desta reunião o referido relatório não foi entregue. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, que o
processo da Medicamental Hospitalar Ltda. continua baixado em di-
ligência, aguardando o relatório de impacto mercadológico a ser rea-
lizado pela instituição contratada pela SEDEERI.
8) Incorporação da ArcelorMittal Sul Fluminense S/A, pela ArcelorMit-
tal Brasil S/A.
8.1. ArcelorMittal Sul Fluminense S/A. SEI-E-22/010/78/2019. O pre-
sente pleito trata da solicitação da empresa ArcelorMittal Brasil S/A.,
incorporadora da ArcelorMittal Sul Fluminense S/A de modificação da
condicionante de manter no estado do Rio de Janeiro a sede admi-
nistrativa da empresa incentivada por meio do programa RIOINVEST,
instituído pelo Decreto nº 23.012/1997, no amparo do Fundo de De-
senvolvimento Econômico e Social (FUNDES), e o reconhecimento
das sucessões societárias ocorridas (incorporações). A CODIN enten-
deu que a transferência da sede administrativa Para Belo Horizonte -
MG, sem que haja modificação nas operações e consequentemente
nos recolhimentos feitos aos cofres do estado do Rio de Janeiro, não
causará impacto financeiro, visto que somente ocorreu a modificação
da central de controle da empresa, e não da operação em si, sendo
pertinente o pleito da Empresa. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, que o pleito da ArcelorMittal Sul Flumi-
nense S/A independe de manifestação da CPPDE e determinaram o
envio do processo para a SEFAZ, para que esta se manifeste sobre
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FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
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D.O. DE 04/07/2022

PÁGINA 34 - 2 ª COLUNA

ATO DO CONSELHEIRO-PRESIDENTE

Onde se le Nomeia: EDUARDA MADI ALAVARENGA DA SILVA
Leia-se EDUARDA MADI ALVARENGA DA SILVA

Onde se le Nomeia: JOÃO GABRIEL LOPES ZARUR em vaga an-
teriormente ocupada Ivana Cunha Junqueira

Leia-se JOÃO GABRIEL LOPES ZARUR em vaga anteriormente ocu-
pada Guilherme Jorge Meleiro dos Santos

Onde se le Nomeia: GUILHERME JORGE MELEIRO DOS SANTOS
Id Funcional nº 50862270

Leia-se Nomeia Guilherme Jorge Meleiro dos Santos, Id Funcional nº
50862278

Onde se le Nomeia: EDUARDO RODRIGUES TORRES, para o cargo
em comissão de Assistente- DAS 6

Leia-se Nomeia EDUARDO RODRIGUES TORRES, para o cargo em
comissão de Assessor- DAS 8

RETIFICAÇÕES
D.O. DE 04/07/2022

PÁGINA 34 - 3ª COLUNA

ATO DO CONSELHEIRO-PRESIDENTE

Onde se le Nomeia: ANA BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS

Leia-se Nomeia: ANA BEATRIZ PEREIRA SANTOS

Onde se le Nomeia: DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA Id Funcional
nº 55910666

Leia-se: DJALMA ERNESTO DE OLIVEIRA Id Funcional nº 5591066

Id: 2405722

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS, FERROVIÁRIOS

E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE

PORTARIA AGETRANSP Nº 396 DE 04 DE JULHO DE 2022

"ALTERA O INCISO IV DO ART. 1º DA POR-
TARIA AGETRANSP Nº 390 DE 16 DE MAIO
DE 2022."

O CONSELHEIRO PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE
SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DE TRANSPORTES AQUA-
VIÁRIOS, FERROVIÁRIOS E METROVIÁRIOS E DE RODOVIAS DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - AGETRANSP, no uso das suas
atribuições que lhe foram conferidas pelo art. 18 do Decreto nº
38.617, de 08 de dezembro de 2005, e suas alterações posteriores, e
pelo art. 15 do Regimento Interno desta Agência, considerando o dis-
posto nos incisos VIII e IX, da Resolução AGETRANSP nº 37/2017 e
o que consta no processo SEI-220008/001909/2020,

R E S O LV E :

Art. 1º - Alterar o inciso IV do artigo 1º da Portaria AGETRANSP n.º
390, de 16 maio de 2022, que passa a vigorar com seguinte reda-
ção:

"IV - Lucas Assis Farias (ID 51272369) - Agente de Fisca-
lização do Contrato de Concessão da SuperVia".

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 04 de julho de 2022

MURILO LEAL
Conselheiro-Presidente
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

DELIBERAÇÃO JUCERJA Nº 146 DE 05 DE JULHO DE 2022

TORNA SEM EFEITO A DELIBERAÇÃO JU-
CERJA Nº 144 DE 11 DE ABRIL DE 2022 E
REVOGA A DELIBERAÇÃO JUCERJA Nº 106
DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

O PLENÁRIO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - JUCERJA, em Sessão Plenária de n.º 2433, realizada em
15 de junho de 2022, no uso de suas atribuições legais conferidas
pelo inciso II, do art. 21, do Decreto n.º 1.800, de 30 de janeiro de
1996, combinado com o inciso XXXIX, do art. 46, do Decreto Estadual
nº 11.708, de 15 de agosto de 1988, e com fundamento nas dispo-
sições contidas da Instrução Normativa nº 81, do Departamento de
Registro Empresarial e Integração - DREI, de 10 de junho de 2020, e
considerando o que consta no processo nº SEI-220011/000595/2022.

DELIBERA:

Art. 1º - Tornar sem efeito a Deliberação JUCERJA nº 144 de 11 de
abril de 2022, publicada no DOERJ de 12/04/2022, que revogou a
Deliberação JUCERJA nº 91 de 21 de dezembro de 2015;

Art. 2º - Revogar a Deliberação JUCERJA nº 106 de 20 de setembro
de 2018;

Art. 3º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua publica-
ção.

Rio de Janeiro, 05 de julho de 2022

SÉRGIO TAVARES ROMAY

Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Id: 2405790

as referidas incorporações, bem como sobre a transferência da sede
administrativa da requerente, tendo em vista que a matéria é de com-
petência da SEFAZ.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por en-
cerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente Ata, que de-
pois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes, ou
por seus representantes, e pelos convidados.

Presidente da CPPDE:

CÁSSIO DA CONCEIÇÃO COELHO
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Re-

lações Internacionais
Membros:

RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE JUNIOR
representando o Secretário de Estado da Casa Civil

ALVARO LUIZ SAVIO
representando o Secretário de Estado de Fazenda

Convidados:

RAFAEL LYRIO
Diretor de Incentivos Fiscais da Companhia de Desenvolvimento In-

dustrial do Estado do Rio de Janeiro

PRISCILA HAIDAR SAKALEM
Governadoria do Estado do Rio de Janeiro

ROBERTA SIMÕES MAIA
Secretaria Executiva da CPPDE

MICHELLE TRINDADE MACHADO
Secretaria Executiva da CPPDE
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Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2022

Aos vinte e oito de julho de dois mil e vinte e dois, às 15h - (Pro-
cesso nº SEI-220012/000789/2022) realizou-se a 3ª Reunião Ordinária
da Comissão Permanente de Políticas Públicas para o Desenvolvi-
mento Econômico do Estado do Rio de Janeiro - CPPDE. Participa-
ram da reunião, como convidados, a Sra. Fernanda Caetano Coelho,
Diretora de Incentivos Fiscais da Companhia de Desenvolvimento In-
dustrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN), a Sra. Isis Mathias Li-
ma, Analista Executiva da CODIN, a Sra. Luciana Berlarmino de Oli-
veira, Superintendente de Incentivos Fiscais da CODIN, o Sr. Fernan-
do Levy Lessa, Assessor na Secretaria de Estado de Fazenda (SE-
FAZ), o Sr. Anderson da Silva Alves, Auditor Fiscal da Coordenadoria
de Gestão de Benefícios Fiscais da SEFAZ, a Sra. Priscila Haidar Sa-
kalem, Assessora Especial da Governadoria do Estado do Rio de Ja-
neiro, a Sra. Alena Cruz, Assessora do Secretário de Estado de De-
senvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais, a Sra.
Michelle Trindade Machado, da Secretaria Executiva da CPPDE, a
Sra. Tatiana Oliver Guerrero de Souza, Diretora de Operações da
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AGERIO), o Sr.
Dr. Gustavo Madureira Fonseca, Diretor Jurídico da AGERIO, e a Sra.
Tatiane Dutra Rosa Peres, Diretora da Controladoria da AGERIO.

MESA DOS TRABALHOS: A mesa foi composta pelo Sr. Cassio da
Conceição Coelho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações Internacionais, na qualidade de Presidente
da Comissão; pelo Sr. Rubens Antônio Albuquerque Junior, represen-
tando o Secretário de Estado da Casa Civil, e pelo Sr. Álvaro Luiz
Savio, representando o Secretário de Estado de Fazenda.

QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: apresentado o quórum nos termos do
art. 6º, do Decreto nº 47.618/21, que institui o Regimento Interno da
CPPDE.

QUESTÃO DE ORDEM: 1) Solicitação de enquadramento na Lei nº
6.979/2015. 1.1. SEI LASER LATIN AMERICA INDÚSTRIA COMÉR-
CIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. SEI-220010/000183/2021. 1.2. AÇO
PRIME INDUSTRIAL LTDA. SEI-220010/000394/2020. 1.3. CIPRESTE
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁLICOS LTDA. SEI-
220010/000125/2021. 1.4. BRVAL ELECTRICAL LTDA. SEI-
220010/000353/2020. 1.5. METALÚRGICA MOR S/A. SEI-
220010/000190/2021. 1.6. A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. SEI-220010/000321/2021. 1.7. GIANNONE & CIA LTDA. SEI-
220010/000390/2021. 1.8. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COLCHÕES
E ESPUMA DE POLIURETANO LTDA. - ORTOBOM. SEI-
220010/000393/2021. 1.9. ARTEFATOS PACK JAPERI LTDA. SEI-
220010/000445/2021. 1.10. ALT INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. SEI-
220010/000491/2021. 1.11. SOLLAX SAFETY LTDA. SEI-
220010/000492/2021. 1.12. EKO TIRE INDÚSTRIA DE PNEUS LTDA.
SEI-220010/000511/2021. 1.13. M2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA.
SEI-220010/000522/2021. 1.14. TRIFIXI INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. SEI-220010/000028/2022. 1.15. DUNAX LUBRIFICANTES LT-
DA. SEI-220010/000022/2022. 1.16. PARACAMBI INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO DE PERFILADOS LTDA. SEI-220010/000280/2021. 1.17.
OASISFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. SEI-
220010/000164/2022. 1.18. MULTI MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA.
SEI-220010/000191/2022. 1.19. TGN MÁQUINAS EIRELI. SEI-
220010/000153/2021 e SEI-040196/000260/2022. 1.20. MARKO SIS-
TEMAS METÁLICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. SEI-
220010/000083/2022. 2) Solicitação de enquadramento na Lei nº
9.025/2020. 2.1. ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTA-
ÇÃO LTDA. SEI-220010/000296/2021. 2.2. ATACADO E DISTRIBUI-
DORA RIO PETRÓPOLIS EIRELI. SEI-220010/000429/2021. 2.3.
GALPÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. SEI-220010/000467/2021.
3) Solicitação de enquadramento na Lei nº 4.178/2003. 3.1. ARBOR
RECICLAGEM LTDA. SEI-220010/000233/2021. 3.2. RECICLA JÁ LT-
DA. SEI-220010/000382/2021. 3.3. EKO PLASTO RECICLAGEM LT-
DA. SEI-220010/000381/2021. 3.4. MC2 PLÁSTICOS LTDA. SEI-
220010/000026/2022. 4) Solicitação de enquadramento no Decreto nº
45.417/2015. 4.1. VILLA PESCADOS COMÉRCIO DE FRUTOS DO
MAR RJ LTDA. SEI-220010/000382/2020. 4.2. FRIGORIFICO NOVO
MERITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES E DERIVADOS EI-
RELI. E-11/003/115/2016FRIG.NOVOMERITI. 4.3. COMERCIAL MILA-
NO BRASIL LTDA. E-11/003/103/2016-COMERCIAL MILANO. 5) So-
licitação de enquadramento no Decreto nº 44.636/2014. REFINARIA
NACIONAL DE SAL S/A. E-11/003/48/2015. 6) Solicitação de enqua-
dramento no Decreto nº 36.450/2004. HOSPINOVA DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SEI-220010/000152/2021. 7)
Solicitação de enquadramento no Decreto nº 36.449/2004. RHINO AU-
TOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LT-
DA. SEI-220010/000404/2020. 8) Solicitação de inclusão em pauta.
TROLL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA. SEI-
220010/000085/2022. Extra Pauta: Aprovação de Capitalização da
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AGERIO) SEI-
220009/000056/2022 e Estudo Mercadológico.

Atendidas as formalidades legais, a CODIN apresentou os processos
da pauta, conforme a seguir:

1) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015.

1.1. SEI LASER LATIN AMERICA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUI-
PAMENTOS LTDA. SEI-220010/000183/2021. A empresa solicitante é
uma montadora de máquinas, com unidade operacional instalada no
município de Três Rios/RJ. De acordo com o projeto apresentado, a
empresa tem como objetivo a fabricação e a montagem de equipa-
mentos a laser para indústrias diversas, dentre elas têxtil, metalome-
cânico, gráfica, de embalagens, automotiva etc. O projeto representa
um investimento da ordem de R$ 400 milhões, que segundo o pro-
jeto, será dividido entre aquisição de máquinas e equipamentos, rea-
lização de obras civis etc, financiados com recursos próprios, e a ge-
ração de 20 postos de trabalho para os próximos cinco anos. A CO-
DIN entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico e social do Estado e opinou pelo deferimento
do pleito. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a si-
tuação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da CPPDE
apontou que não foi elaborado o estudo de impacto econômico-finan-
ceiro mercadológico. Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs
baixar em diligência o processo, para que seja elaborado o relatório
de impacto mercadológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE deci-
diram, por unanimidade, baixar em diligência o pleito da SEI LASER
LATIN AMERICA INDÚSTRIA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LT-
DA. para elaboração do estudo de impacto econômico-financeiro mer-
cadológico.

1.2. AÇO PRIME INDUSTRIAL LTDA. SEI-220010/000394/2020. A
empresa solicitante foi constituída em agosto de 2020, no município
de Pinheiral, como parte integrante de uma estratégia de expansão do
grupo paulista. A requerente aduz que teria como atividade principal o
beneficiamento de aços planos e longos para remessa a algumas uni-
dades do grupo, localizadas no Estado de São Paulo. O projeto prevê
investimentos da ordem de R$ 7.466.000,00, e será dividido entre
aquisição de máquinas e equipamentos, realização de obras civis etc,
financiados com recursos próprios, e a geração de 8 postos de tra-
balho para os próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o pre-
sente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e
social do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. No entanto, a
SEFAZ constatou que, em que pese a requerente não apresentar dé-
bitos fiscais, a empresa está com a situação cadastral irregular. O Se-

cretário Cassio Coelho, diante do exposto se manifestou desfavorável
ao pleito. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unani-
midade, indeferir o pleito da AÇO PRIME INDUSTRIAL LTDA., tendo
em vista a situação cadastral irregular da requerente. Decidiram ainda,
que na hipótese de a empresa estar usufruindo tacitamente o incen-
tivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma do Art. 12
do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com ba-
se no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimen-
tos cabíveis ao desenquadramento.

1.3. CIPRESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS METÁ-
LICOS LTDA. SEI-220010/000125/2021. A empresa solicitante foi
constituída em janeiro de 2021, no município de Pinheiral, e alega ter
como objetivo a fabricação de produtos de metal, por meio do bene-
ficiamento de aços planos e longos, que devem se destinar majori-
tariamente ao mercado interestadual. A requerente afirma em seu pro-
jeto que o aporte em máquinas e equipamentos realizado, até o mo-
mento, foi cerca de R$ 1,9 milhão, com recursos próprios, e que pre-
tende realizar, até o fim do projeto, um investimento em ativo fixo de
cerca de R$ 4,6 milhões e a geração de 21 postos de trabalho para
os próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o presente pleito se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado
e opinou pelo deferimento. No entanto, a SEFAZ constatou que, em
que pese a empresa não apresentar débitos fiscais, a requerente está
com a situação cadastral irregular. O Secretário Cassio Coelho, diante
do registro da SEFAZ, se manifestou desfavorável ao pleito. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o
pleito da CIPRESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS ME-
TÁLICOS LTDA., tendo em vista a situação cadastral irregular da re-
querente. Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usu-
fruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica desde já desenqua-
drada, na forma do Art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se
os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019,
para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

1.4. BRVAL ELECTRICAL LTDA. SEI-220010/000353/2020. A empre-
sa solicitante foi constituída em 2008, no município de Valença, tendo
como atividade principal a fabricação de cabines e subestações blin-
dadas. O projeto prevê investimentos, com recursos próprios, da or-
dem de R$ 1,2 milhão que será dividido entre aquisição de máquinas
e equipamentos, veículos e na realização de treinamentos, e a ge-
ração de 23 postos de trabalho para os próximos cinco anos. A CO-
DIN opinou pelo indeferimento, tendo em vista a renúncia fiscal. A
SEFAZ informou que a empresa está com a situação fiscal e cadas-
tral regular, no entanto, opinou pelo indeferimento, considerando o re-
gistro da CODIN. O Secretário Cassio Coelho, diante do exposto, se
manifestou desfavorável ao pleito da empresa. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da BR-
VAL ELECTRICAL LTDA., tendo em vista a renúncia fiscal apontada
pela CODIN. Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar
usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica desde já desen-
quadrada, na forma do Art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-
se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019,
para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

1.5. METALÚRGICA MOR S/A - FILIAL - RJ. SEI-
220010/000190/2021. A empresa solicitante é originária do Rio Gran-
de do Sul, constituída em 1962, tendo instalado filial em Barra do Pi-
raí em 2020. A atividade inicial da empresa foi a fabricação de se-
meadeiras, polvilhadeiras e centrífugas para a extração de mel. Pos-
teriormente, a empresa alega em seu projeto que passou atuar tam-
bém na fabricação de churrasqueiras, produtos para camping, e uti-
lidades domésticas. A requerente afirma em seu projeto que realizará
investimentos de cerca de R$ 34,7 milhões e que irá gerar 70 postos
de trabalho nos próximos cinco anos. A CODIN opinou pelo indefe-
rimento do pleito, tendo em vista a renúncia fiscal. A SEFAZ informou
que a empresa está com a situação fiscal e cadastral regular, no en-
tanto, opinou pelo indeferimento, tendo em vista a renúncia fiscal
apontada pela CODIN. Diante do exposto, o Secretário Cassio Coelho
se manifestou desfavorável ao pleito. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da METALÚR-
GICA MOR S/A - FILIAL - RJ, tendo em vista a renúncia fiscal apon-
tada pela CODIN. Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa
estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica desde já
desenquadrada, na forma do Art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, re-
metendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº
8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadra-
mento.

1.6. A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. SEI-
220010/000321/2021. A empresa solicitante é originária do Espírito
Santo, tendo inaugurado uma filial no Distrito Industrial de Japeri em
2019. A empresa possui como atividade principal o comércio ataca-
dista de madeira e produtos derivados, e como secundárias, as ati-
vidades de carpintaria para construção, serrarias com desdobramento
de madeira em bruto etc. O projeto prevê investimentos da ordem de
R$ 1,45 milhões financiados com recursos próprios, e a geração de
70 postos de trabalho para os próximos cinco anos. A CODIN enten-
deu que o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento
econômico e social do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A
SEFAZ informou que a empresa está com a situação fiscal e cadas-
tral regular. A Secretaria Executiva da CPPDE apontou que não foi
elaborado o estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.
Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto merca-
dológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, baixar em diligência o pleito da A MADEIREIRA INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA para elaboração do estudo de impacto econômico-
financeiro mercadológico.

1.7. GIANNONE & CIA LTDA. SEI-220010/000390/2021. A empresa
solicitante tem sua sede localizada em Sorocaba/SP e, possui fábrica
instalada no município de Três Rios/RJ desde 2018. A empresa tem
como atividade principal a fabricação de frutas cristalizadas, balas e
semelhantes. Em sua carta-consulta, a empresa informa que realizou,
até maio de 2021, investimentos da ordem de R$ 3,86 milhões, con-
tudo, não restou clara a informação quanto a proporção desse mon-
tante que já foi realizado e o que está programado para realização.
Em seu projeto, a requerente prevê investimentos da ordem de R$
9,18 milhões, financiado por meio de combinação de recursos próprios
e de terceiros, destinado a benfeitorias em imóveis, aquisição de má-
quinas e equipamentos e a geração de 16 postos de trabalho para os
próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o presente pleito se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado
e opinou pelo deferimento do pleito. No entanto, a SEFAZ constatou
que a empresa possui certidão positiva de débitos fiscais. O Secre-
tário Cassio Coelho se manifestou desfavorável ao pleito da empresa,
haja vista a irregularidade fiscal registrada pela SEFAZ. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
GIANNONE & CIA LTDA., visto que a requerente possui certidão po-
sitiva de débitos junto ao Fisco. Decidiram, ainda, que na hipótese de
a empresa estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica
desde já desenquadrada, na forma do Art. 12 do Decreto nº
47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º,
IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao
desenquadramento.

1.8. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COLCHÕES E ESPUMA DE PO-
LIURETANO LTDA. - ORTOBOM. SEI-220010/000393/2021. A empre-
sa solicitante é detentora da marca ORTOBOM, e é uma fabricante
de produtos ortopédicos e moveleiros, criada em 1969 no Estado de
São Paulo, e em 1975 instalou sua fábrica no Estado do Rio de Ja-
neiro. A empresa possui duas unidades fabris localizadas Distrito In-
dustrial de Queimados e apresentou projeto de implantação da tercei-
ra unidade fabril na mesma localidade, destinada a fabricação de la-
minados planos e tubulares de material plásticos, além de possuir um
rol extenso de atividades secundárias, tais como a fabricação de fia-
ção de fibras artificiais e sintéticas de artefatos têxteis para uso do-
méstico etc. Em seu projeto, a requerente prevê investimentos da or-
dem de R$ 49 milhões, financiado por recursos próprios, destinado a
benfeitorias em imóveis, aquisição de máquinas e equipamentos e a
geração de 131 postos de trabalho nessa nova unidade fabril, para os

próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o presente pleito se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado
e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a em-
presa está com a situação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Exe-
cutiva da CPPDE apontou que não foi elaborado o estudo de impacto
econômico-financeiro mercadológico. Diante disso, o Secretário Cassio
Coelho propôs baixar em diligência o processo, para que seja elabo-
rado o relatório de impacto econômico-financeiro mercadológico. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar
em diligência o pleito da INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COLCHÕES E
ESPUMA DE POLIURETANO LTDA. - ORTOBOM para elaboração do
estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.

1.9. ARTEFATOS PACK JAPERI LTDA. SEI-220010/000445/2021. A
empresa solicitante foi constituída recentemente, e possui sua sede
localizada no bairro Cidade Jardim Marajoara, no município de Jape-
ri/RJ, fora do Distrito Industrial daquele município. A requerente tem
como atividade principal a fabricação de artefatos de tanoaria e de
embalagens de madeira, e como atividades secundárias, a fabricação
de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações
industriais e comerciais, fabricação de artefatos de madeiras etc. O
projeto da empresa prevê investimentos de cerca de R$ 540 mil, fi-
nanciado por recursos próprios, destinado a aquisição de máquinas e
equipamentos, em serviços de montagem e fretes e, a geração de 20
postos de trabalho para os próximos cinco anos. A CODIN entendeu
que o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SE-
FAZ informou que a empresa está com a situação fiscal e cadastral
regular. A Secretaria Executiva da CPPDE informou que o município
de Japeri não constava na lista inicial dos municípios contemplados
pela Lei nº 6.979/2015 e com isso, é necessário checar junto às Pas-
tas competentes o cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e
113 do ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário,
de modo a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos in-
dustriais localizados no referido município e apontou que não foi ela-
borado o estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.
Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto merca-
dológico e para que a SEFAZ se manifeste acerca do cumprimento do
art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o
pleito da ARTEFATOS PACK JAPERI LTDA. para elaboração do es-
tudo de impacto econômico-financeiro mercadológico e manifestação
da SEFAZ quanto ao cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e
113 do ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário,
de modo a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos in-
dustriais fora do Distrito Industrial do município de Japeri.

1.10. ALT INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. SEI-220010/000491/2021.
A empresa solicitante é uma fabricante de peças industriais do setor
metalomecânico, constituída em 2013, no município de Três Rios/RJ.
A requerente tem como atividade principal o comércio atacadista de
máquinas e equipamentos para uso industrial, e como atividades se-
cundárias a fabricação de embalagens de papel, fabricação de chapas
e de embalagens de papelão ondulado, impressão de artefatos de
material plásticos etc. O projeto da empresa prevê investimentos da
ordem de R$ 2,7 milhões financiado por recursos próprios, destinado
a aquisição de máquinas e equipamentos, e serviços de obras civis e,
a geração de 105 postos de trabalho para os próximos cinco anos. A
CODIN entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao de-
senvolvimento econômico e social do Estado e opinou pelo deferimen-
to do pleito. A SEFAZ informou que a empresa está com a situação
fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da CPPDE apontou
que não foi elaborado o estudo de impacto econômico-financeiro mer-
cadológico. Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar
em diligência o processo, para que seja elaborado o relatório de im-
pacto econômico-financeiro mercadológico. DECISÃO: Os membros
da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o pleito
da ALT INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. para elaboração do estudo
de impacto econômico-financeiro mercadológico.

1.11. SOLLAX SAFETY LTDA. SEI-220010/000492/2021. A empresa
solicitante é uma fabricante de equipamentos de combate a incêndios
e segurança naval, localizada no município de Conceição de Macabu,
constituída em 2018. A requerente tem como atividade principal a fa-
bricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e
elevação de pessoas, peças e acessórios, e como atividades secun-
dárias, serviços de manutenção de máquinas e equipamentos de ele-
vação de cargas, instalações de sistemas de prevenção contra incên-
dio etc. O projeto da empresa prevê investimentos da ordem de R$
1,04 milhão financiado por recursos próprios e de terceiros, destinado
a aquisição de máquinas e equipamentos, veículos, obras civis e trei-
namento e, a geração de 53 postos de trabalho para os próximos cin-
co anos. A CODIN entendeu que o presente pleito se mostra inte-
ressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opinou
pelo deferimento do pleito. No entanto, a SEFAZ constatou que a em-
presa possui certidão positiva de débitos fiscais. O Secretário Cassio
Coelho se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da certidão
positiva de débitos, visto que a regularidade fiscal é condição precí-
pua para a concessão do incentivo. DECISÃO: Os membros da CPP-
DE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da SOLLAX SAFETY
LTDA, visto que a requerente possui certidão positiva de débitos. De-
cidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo taci-
tamente o incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na
forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à
SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção
dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

1.12. EKO TIRE INDÚSTRIA DE PNEUS LTDA. SEI-
2 2 0 0 1 0 / 0 0 0 5 11 / 2 0 2 1 . A empresa solicitante é uma empresa de peque-
no porte, constituída em 2017, localizada no município de Três
Rios/RJ, tendo com atividade principal a reforma de pneumáticos, usa-
dos para equipamentos de terraplanagem, mineração e construção ci-
vil, e como atividade secundária o comércio atacadista de partes e
peças de máquinas, equipamentos para terraplanagem, e construção.
O projeto da empresa prevê investimentos da ordem de R$ 1,0 mi-
lhão financiado por recursos próprios, destinado a aquisição de má-
quinas e equipamentos, veículos, obras civis e serviços de montagens
e fretes e, a geração de 18 postos de trabalho para os próximos cin-
co anos. A SEFAZ constatou que a empresa possui certidão positiva
de débitos fiscais. A CODIN opinou pelo indeferimento, tendo em vista
que a empresa possui apontamento na SEFAZ. O Secretário Cassio
Coelho se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da certidão
positiva de débitos, visto que a regularidade fiscal é condição precí-
pua para a concessão do incentivo. DECISÃO: Os membros da CPP-
DE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da EKO TIRE IN-
DÚSTRIA DE PNEUS LTDA., visto que a requerente possui certidão
positiva de débitos junto a Fisco. Decidiram, ainda, que na hipótese
de a empresa estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado,
fica desde já desenquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº
47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º,
IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao
desenquadramento.

1.13. M2 SOLUÇÕES GRÁFICAS LTDA. SEI-220010/000522/2021. A
empresa solicitante é uma indústria de etiquetas, bobinas e rótulos,
constituída em 2020, localizada no Distrito Industrial do município de
Japeri/RJ. A atividade principal da requerente é a fabricação de pro-
dutos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso
comercial e de escritório e como atividade secundária a impressão de
material para outros usos. O projeto da empresa prevê investimentos
da ordem de R$ 1,8 milhão, financiado por recursos próprios e de ter-
ceiros, destinado a aquisição de máquinas e equipamentos, instala-
ções, móveis e utensílios, obras civis e serviços de montagens e fre-
tes e, a geração de 33 postos de trabalho para os próximos cinco
anos. A CODIN informou que o presente pleito não se mostra inte-
ressante para o desenvolvimento econômico e social do Estado, uma
vez que a informação apresentada pela empresa quanto a sua es-
trutura operacional, difere das estimativas de distribuição das entradas
apresentadas pela requerente. A SEFAZ informou que a empresa está
com a situação fiscal e cadastral regular, no entanto, opinou pelo in-
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deferimento, em virtude das divergências de informações apontadas
pela CODIN. O Secretário Cassio Coelho, diante do exposto, se ma-
nifestou desfavorável ao pleito. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da M2 SOLUÇÕES
GRÁFICAS LTDA., visto que a requerente possui divergências de in-
formações em sua Carta-consulta, apontadas pela CODIN. Decidiram,
ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo tacitamente o
incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma do art.
12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com
base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedi-
mentos cabíveis ao desenquadramento.

1.14. TRIFIXI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. SEI-
220010/000028/2022. A empresa solicitante foi constituída em 1995,
no município de Nova Iguaçu, focada na produção de itens de fixação
tais como buchas, pregos, arruelas, grampos, gancho etc. A atividade
principal da requerente é a fabricação de artefatos de material plástico
para uso na construção, e como atividade secundária a fabricação de
artefatos de cordoaria, a fabricação de tubos e acessórios de material
plástico para uso na construção e a fabricação de artigos de metal
para uso doméstico e pessoal. De acordo com o projeto apresentado,
não haverá realização de investimento. A empresa estima, em sendo
concedido o incentivo, gerar 20 postos de trabalho ao final do quinto
ano prospectivo. A CODIN entendeu que o presente pleito se mostra
interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opi-
nou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a empresa es-
tá com a situação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da
CPPDE apontou que o município de Nova Iguaçu não constava na
lista inicial dos municípios contemplados pela Lei nº 6.979/2015 e com
isso, é necessário checar junto às Pastas competentes o cumprimento
do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre
o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade
de incentivar estabelecimentos industriais localizados no referido mu-
nicípio e ressaltou que não foi elaborado o estudo de impacto eco-
nômico-financeiro mercadológico. Diante disso, o Secretário Cassio
Coelho propôs baixar em diligência o processo, para que seja elabo-
rado o relatório de impacto mercadológico e para que a SEFAZ se
manifeste acerca do cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e
113 do ADCT. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, baixar em diligência o pleito da TRIFIXI INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA. para elaboração do estudo de impacto econômico-
financeiro mercadológico e para a manifestação da SEFAZ quanto ao
cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que
versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a
possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais localizados no
município de Nova Iguaçu.

1.15. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA. SEI-220010/000022/2022. A
empresa solicitante foi constituída em 2021 no município de Campos
dos Goytacazes, e configura-se como uma filial industrial do Grupo
DUNAX. A requerente tem como atividade principal a fabricação de
aditivos de uso industrial, e como atividades secundárias a fabricação
de intermediários para plastificantes, elastômeros, artefatos de mate-
rial plástico, resinas, etc. O projeto da empresa prevê investimentos
de cerca de R$ 3,4 milhões financiado por recursos próprios, desti-
nado a aquisição de máquinas e equipamentos, instalações, móveis e
utensílios, serviços de montagem e fretes e, a geração de 45 postos
de trabalho ao final do quinto ano prospectivo. A CODIN entendeu
que o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento eco-
nômico e social do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SE-
FAZ informou que a empresa está com a situação fiscal e cadastral
regular. A Secretaria Executiva da CPPDE apontou que não foi ela-
borado o estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.
Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto econô-
mico-financeiro mercadológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o pleito da DUNAX
LUBRIFICANTES LTDA. para elaboração do estudo de impacto eco-
nômico-financeiro mercadológico.

1.16. PARACAMBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LT-
DA. SEI-220010/000280/2021. A empresa solicitante é uma fabricante
de laminados, trefilados e perfilados de aço, localizada no município
de Paracambi/RJ. A requerente informa em sua Carta-Consulta, ter si-
do constituída recentemente, fruto da alteração da empresa BERIT
EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS LTDA ME. O projeto da empresa
prevê investimentos de R$ 4,2 milhões financiado por recursos pró-
prios, destinado a aquisição de máquinas e equipamentos, treinamen-
tos, instalações, serviços de montagem e fretes e, a geração de 60
postos de trabalho em cinco anos. A CODIN entendeu que o presente
pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social
do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. No entanto, a SEFAZ
constatou que a empresa está com a situação cadastral e fiscal ir-
regular. O Secretário Cassio Coelho se manifestou desfavorável ao
pleito, em virtude da irregularidade fiscal e cadastral, visto que é con-
dição precípua para a concessão do incentivo. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da PA-
RACAMBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA., visto
que a requerente está com a situação fiscal e cadastral irregular. De-
cidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo taci-
tamente o incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na
forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à
SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção
dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

1.17. OASISFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. SEI-
220010/000164/2022. A empresa solicitante é uma fabricante de es-
truturas metálicas, fundição de ferro e aço, que está em processo de
implantação no município de Magé/RJ. A requerente tem como ativi-
dade principal a fundição de ferro e aço e como atividades secun-
dárias, a produção de semiacabados de aço e os serviços de corte e
dobra de metais etc. O projeto da empresa prevê investimentos de R$
3,8 milhões financiado por recursos próprios, destinado a aquisição de
máquinas e equipamentos, veículos e utensílios e, a geração de 40
postos de trabalho em cinco anos. A CODIN entendeu que o presente
pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social
do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ informou
que a empresa está com a situação fiscal e cadastral regular. A Se-
cretaria Executiva da CPPDE apontou que o município de Magé não
constava na lista inicial dos municípios contemplados pela Lei nº
6.979/2015 e com isso, é necessário checar junto às Pastas compe-
tentes o cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do
ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo
a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais lo-
calizados no referido município e ressaltou que não foi elaborado o
estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico. Diante disso,
o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência o processo,
para que seja elaborado o relatório de impacto econômico-financeiro
mercadológico e para que a SEFAZ se manifeste acerca do cumpri-
mento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o pleito da OASISFER INDÚSTRIA COMÉRCIO DE AÇOS
LT D A . para elaboração do estudo de impacto econômico-financeiro
mercadológico e para a manifestação da SEFAZ quanto ao cumpri-
mento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam
sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a pos-
sibilidade de incentivar estabelecimentos industriais localizados no mu-
nicípio de Magé.

1.18. MULTI MANUFATURA DE PAPÉIS LTDA. SEI-
220010/000191/2022. A empresa solicitante é fabricante de produtos
de papel, detentora da marca NOVA CADERNOS, cuja sede se lo-
caliza em Paraí/RS, tendo constituído no segundo semestre de 2021,
filial no município de Itaboraí/RJ. A requerente tem como atividade
principal a fabricação de papel, cartolina, papel-cartão e papelão, on-
dulado para uso comercial e de escritório, e como atividades secun-
dárias a fabricação de embalagens de papel, impressão de livros re-
vistas etc. O projeto da empresa prevê investimentos de cerca de R$
19,6 milhões financiado por recursos próprios, destinado a aquisição
de imóveis, máquinas e equipamentos, veículos e utensílios e, a ge-
ração de 80 postos de trabalho em cinco anos. A SEFAZ informou

que a empresa está com a situação fiscal e cadastral regular. Em que
pese a CODIN tenha opinado pelo deferimento do pleito, esta infor-
mou nesta reunião que o projeto da requerente apresenta uma renún-
cia fiscal significativa. Em virtude disso, O Secretário Cassio Coelho
se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da renúncia fiscal in-
formada pela CODIN. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram,
por unanimidade, indeferir o pleito da MULTI MANUFATURA DE PA-
PÉIS LTDA., tendo em vista a renúncia fiscal significativa informada
pela CODIN Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar
usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica desde já desen-
quadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-
se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019,
para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

1.19. TGN MÁQUINAS EIRELI. SEI-220010/000153/2021 e SEI-
040196/000260/2022. A empresa solicitante foi constituída recente-
mente no município de Pinheiral/RJ, sendo parte do Grupo TGN lo-
calizado em São Paulo. O referido grupo, constituído em 2013, atua
na transformação e no beneficiamento de produtos siderúrgicos além
da fabricação de máquinas e equipamentos destinados a compor o
ativo fixo de empresas integrantes da cadeia de transformação de
aços planos e longos. O projeto prevê investimentos da ordem de R$
6,04 milhões, que segundo o projeto, será dividido entre aquisição de
máquinas e equipamentos, realização de obras civis, treinamento etc,
financiados com recursos próprios, e a geração de 28 postos de tra-
balho para os próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o projeto
se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do Es-
tado e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ constatou que a
requerente foi intimada para apresentar documento de regularidade
ambiental, tendo sido sanado pela requerente oportunamente. A Se-
cretaria Executiva da CPPDE apontou que o município de Pinheiral
não constava na lista inicial dos municípios contemplados pela Lei nº
6.979/2015 e com isso, é necessário checar junto às Pastas compe-
tentes o cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do
ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo
a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais lo-
calizados no referido município e ressaltou que não foi elaborado o
estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico. Diante disso,
o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência o processo,
para que seja elaborado o relatório de impacto econômico-financeiro
mercadológico e para que a SEFAZ se manifeste acerca do cumpri-
mento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o pleito da TGN MÁQUINAS EIRELI para elaboração do es-
tudo de impacto econômico-financeiro mercadológico e para a mani-
festação da SEFAZ quanto ao cumprimento do art. 14 da LC
101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o estudo de im-
pacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade de incentivar
estabelecimentos industriais localizados no município de Pinheiral.

1.20. MARKO SISTEMAS METÁLICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
SEI-220010/000083/2022. A empresa solicitante foi constituída em
2007, tendo sua unidade fabril sido implantada em 2012, no município
de Itaguaí/RJ. A requerente em seu projeto, alega ser uma fabricante
exclusiva do sistema de cobertura metálica roll-on, e tem como ati-
vidade principal a administração de obras, e atividades secundárias a
fabricação de estruturas metálicas e a realização de serviços espe-
cializados para construção. O projeto prevê investimentos da ordem
de R$ 1,8 milhão, que segundo o projeto, será dividido entre aqui-
sição de máquinas e equipamentos, realização de obras civis, veícu-
los etc, financiados com recursos próprios, e a geração de 135 postos
de trabalho para os próximos cinco anos. A CODIN entendeu que o
projeto se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social
do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ verificou que
não foi realizada a análise da situação cadastral e fiscal. A Secretaria
Executiva da CPPDE apontou que o município de Itaguaí não cons-
tava na lista inicial dos municípios contemplados pela Lei nº
6.979/2015 e com isso, é necessário checar junto às Pastas compe-
tentes o cumprimento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do
ADCT, que versam sobre o estudo de impacto orçamentário, de modo
a efetivar a possibilidade de incentivar estabelecimentos industriais lo-
calizados no referido município e ressaltou que não foi elaborado o
estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico. Diante disso,
o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência o processo,
para que seja elaborado o relatório de impacto econômico-financeiro
mercadológico e para que a SEFAZ (i) se manifeste acerca do cum-
primento do art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, e (ii) acer-
ca da regularidade cadastral e fiscal da empresa. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência
o pleito da MARKO SISTEMAS METÁLICOS DE CONSTRUÇÃO LT-
DA. para elaboração do estudo de impacto econômico-financeiro mer-
cadológico e para a manifestação da SEFAZ quanto a análise da si-
tuação cadastral e fiscal da empresa, bem como ao cumprimento do
art. 14 da LC 101/2000 (LRF) e 113 do ADCT, que versam sobre o
estudo de impacto orçamentário, de modo a efetivar a possibilidade
de incentivar estabelecimentos industriais localizados no município de
Itaguaí.

2) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020.

2.1. ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LTDA.
SEI-220010/000296/2021. A empresa solicitante é uma empresa co-
mercial atacadista que atua no ramo de abrasivos, produtos para sol-
dagem e equipamentos de proteção, localizada no bairro da Penha
Circular, no município do Rio de Janeiro/RJ. Em sua carta-consulta, a
requerente informou que em 2014 fez uma mudança para a sua atual
sede, o que possibilitou armazenar um estoque de mais de 10.000
itens, focando primeiramente, no atendimento aos clientes do Estado
do Rio de Janeiro. Em seu projeto, a empresa prevê a criação de 17
novos postos de trabalho, o aumento de renda local face ao montante
de salários diretos que serão pagos, bem como o incremento da mo-
vimentação econômica e na arrecadação de impostos estaduais e mu-
nicipais. Cabendo registrar que, de acordo com o projeto apresentado,
não haverá realização de investimento A CODIN entendeu que o pro-
jeto se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do
Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a
empresa cumpriu com toda documentação exigida em lei. A Secretaria
Executiva da CPPDE apontou que não foi elaborado o estudo de im-
pacto econômico-financeiro mercadológico. Diante disso, o Secretário
Cassio Coelho propôs baixar em diligência o processo, para que seja
elaborado o relatório de impacto mercadológico. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o
pleito da ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTADORA LT-
DA. para elaboração do estudo de impacto econômico-financeiro mer-
cadológico.

2.2 ATACADO E DISTRIBUIDORA RIO PETRÓPOLIS EIRELI. SEI-
220010/000429/2021. A empresa solicitante é uma empresa comercial
atacadista atuante no setor de distribuição de alimentos em geral, pro-
dutos de limpeza, higiene pessoal e bebidas em geral, localizada na
cidade de Duque de Caxias/RJ, tendo sido constituída em 2021. Em
seu projeto, a empresa aduz que, caso enquadrada, irá obter um
crescimento nas movimentações de cargas no Estado, bem como a
contratação de 26 postos de trabalho. De acordo com o projeto apre-
sentado, não haverá realização de investimento A CODIN entendeu
que o projeto se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e
social do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ in-
formou que a empresa cumpriu com toda documentação exigida em
lei. A Secretaria Executiva da CPPDE apontou que não foi elaborado
o estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico. Diante dis-
so, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência o proces-
so, para que seja elaborado o relatório de impacto mercadológico.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, bai-
xar em diligência o pleito da ATACADO E DISTRIBUIDORA RIO PE-
TRÓPOLIS EIRELI para elaboração do estudo de impacto econômico-
financeiro mercadológico.

2.3. GALPÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA. SEI-
220010/000467/2021. A empresa solicitante é uma empresa comercial
atacadista atuante no setor de distribuição de materiais elétricos, ma-
teriais de construção, ferramentas, máquinas, aparelhos mecânicos e

eletromecânicos, localizada no bairro da Taquara, no município do Rio
de Janeiro/RJ, tendo sido constituída em 2021. Em seu projeto, a em-
presa aduz que, caso enquadrada, irá ampliar sua frota de veículos
emplacados no Estado, bem como a contratação de 28 postos de tra-
balho incrementais. A CODIN entendeu que o projeto se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opi-
nou pelo deferimento do pleito. A SEFAZ opinou pelo indeferimento
do pleito, tendo em vista a não apresentação de documentos cadas-
trais pela requerente. O Secretário Cassio Coelho, diante do exposto
pela SEFAZ, se manifestou desfavorável ao pleito. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
GALPÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA LTDA., visto que a requerente
não apresentou os documentos cadastrais, indispensáveis para a ve-
rificação de regularidade. Decidiram, ainda, que na hipótese de a em-
presa estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica des-
de já desenquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020,
remetendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº
8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadra-
mento.

3) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 4.178/2003.

3.1. ARBOR RECICLAGEM LTDA. SEI-220010/000233/2021. A em-
presa solicitante foi constituída em maio de 2021 no município do Rio
de Janeiro e tem como atividade principal a recuperação de materiais
metálicos, de sucatas de alumínio, de materiais plásticos etc. O pro-
jeto da empresa prevê a instalação de estrutura operacional para re-
ciclagem de materiais metálicos ferrosos, sucatas de alumínios, ma-
teriais plásticos e papelão na zona norte do município do Rio de Ja-
neiro. A requerente informa em seu projeto que investirá R$ 1,43 mi-
lhão em planta fabril e em modernização tecnológica, e irá gerar 50
empregos diretos. A CODIN entendeu que o projeto se mostra inte-
ressante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opinou
pelo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a empresa está
com a situação fiscal e cadastral regular. No entanto, a Secretaria
Executiva da CPPDE constatou que havia divergências de informa-
ções no relatório realizado pela instituição contratada pela SEDEERI
(UFRJ). Em virtude disso, o Secretário Cassio Coelho expôs as di-
vergências de informações, para os demais membros da CPPDE e
propôs baixar em diligência o processo, para que seja sanada a di-
vergência de informações do estudo de impacto econômico-financeiro
mercadológico. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, baixar em diligência o pleito da ARBOR RECICLAGEM
LT D A . para que seja sanada a divergência de informações do estudo
de impacto econômico-financeiro mercadológico.

3.2. RECICLA JÁ LTDA. SEI-220010/000382/2021. A empresa solici-
tante foi constituída em outubro de 2020 no município de Duque de
Caxias/RJ e tem como atividade principal a fabricação de artefatos de
material plásticos para uso industriais, de resinas termoplásticas e de
embalagens de material plásticos, além da recuperação de materiais
plásticos etc. O projeto da empresa prevê a instalação de estrutura
operacional para reciclagem de materiais plásticos para uso industrial
no município de Duque de Caxias. A requerente informa em seu pro-
jeto que investirá R$ 1,98 milhão em planta fabril e em modernização
tecnológica, e irá gerar 45 empregos diretos. A CODIN entendeu que
o projeto se mostra interessante ao desenvolvimento econômico e so-
cial do Estado e opinou pelo deferimento do pleito. No entanto, a SE-
FAZ constatou que a empresa se encontra impedida. O Secretário
Cassio Coelho se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da si-
tuação cadastral irregular da requerente que é condição precípua para
a concessão do incentivo fiscal. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da RECICLA JÁ LTDA.,
tendo em vista a situação cadastral irregular da requerente. Decidi-
ram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo tacitamen-
te o incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma
do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SE-
FAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos
procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

3.3. EKO PLASTO RECICLAGEM LTDA. SEI-220010/000381/2021. A
empresa solicitante foi constituída em julho de 2020 no município de
Areal/RJ e tem como atividade principal a recuperação de materiais
plásticos, não possuindo atividades classificadas como secundárias. O
projeto da empresa prevê investimentos de cerca de R$ 1,19 milhão
destinado a aquisição de máquinas e equipamentos, à adaptação das
instalações e à realização de obras civis, sem, no entanto, apontar a
origem desses recursos e, a geração de 7 postos de trabalho diretos
em cinco anos. A CODIN entendeu que o projeto se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opinou pe-
lo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a empresa está com
a situação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da CPP-
DE apontou que não foi elaborado o estudo de impacto econômico-
financeiro mercadológico. Diante disso, o Secretário Cassio Coelho
propôs baixar em diligência o processo, para que seja elaborado o
relatório de impacto econômico-financeiro mercadológico. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o pleito da EKO PLASTO RECICLAGEM LTDA. para elabo-
ração do estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.

3.4. MC2 PLÁSTICOS LTDA. SEI-220010/000026/2022. A empresa
solicitante foi constituída em julho de 2020 no município de Saqua-
rema/RJ e tem como atividade principal a fabricação de artefatos de
material plásticos para uso industriais, de resinas termoplásticas, além
da recuperação de materiais plásticos, comércio atacadista de resinas
e elastômeros, aluguel de outras máquinas etc. O projeto da empresa
prevê a instalação de estrutura operacional para reciclagem de ma-
teriais plásticos para uso industrial no município de Duque de Caxias.
O projeto da empresa prevê o investimento de cerca de R$ 2,6 mi-
lhões, a serem destinados à compra de máquinas e equipamentos, à
adaptação das instalações e à realização de obras civis, ações finan-
ciadas integralmente por recursos próprios da requerente e a geração
de 20 postos de trabalho diretos. A CODIN entendeu que o projeto se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico e social do Estado
e opinou pelo deferimento do pleito. No entanto, a SEFAZ opinou pelo
indeferimento do pleito, tendo em vista que a inscrição estadual da
requerente foi obtida de forma irregular. O Secretário Cassio Coelho
se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da situação cadastral
irregular da requerente que é condição precípua para a concessão do
incentivo fiscal. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, indeferir o pleito da MC2 PLÁSTICOS LTDA., tendo em
vista a situação cadastral irregular da requerente. Decidiram, ainda,
que na hipótese de a empresa estar usufruindo tacitamente o incen-
tivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma do art. 12
do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com ba-
se no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimen-
tos cabíveis ao desenquadramento.

4) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto no Decreto nº 45.417/2015.

4.1. VILLA PESCADOS COMÉRCIO DE FRUTOS DO MAR RJ LT-
DA. SEI-220010/000382/2020. A empresa solicitante faz parte do gru-
po baiano VILLA PESCADOS HOLDINGS LTDA. criado em 2016, com
sede em Salvador/BA, tendo sido construída a sua filial fluminense
em 2016, no município de Queimados/RJ, como parte da expansão
do grupo na região sudeste. A atividade principal da empresa é o co-
mércio atacadista de pescados e frutos do mar, com ênfase na dis-
tribuição de camarão. A requerente estima a geração de 29 postos de
trabalho. Em sua Carta-Consulta, a empresa não apresentou um pro-
jeto de investimento, no entanto, projetou um crescimento de mais de
500% no valor total de suas entradas e saídas, na comparação entre
o estimado para o quinto e para o primeiro ano de fruição. Cabe des-
tacar, que o maior salto nesse período se dá entre as estimativas do
primeiro e do segundo ano de fruição no benefício, caso enquadrada.
A CODIN opinou pelo indeferimento, tendo em vista a renúncia fiscal
significativa e o baixo impacto econômico do projeto no município de
instalação. A análise da SEFAZ constatou que a empresa está com a
situação fiscal e cadastral regular. O Secretário Cassio Coelho se ma-
nifestou desfavorável ao pleito, com base nas informações prestadas
pela CODIN acerca da renúncia fiscal e o baixo impacto econômico.
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DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, in-
deferir o pleito da VILLA PESCADOS COMÉRCIO DE FRUTOS DO
MAR RJ LTDA., tendo em vista a renúncia fiscal e o baixo impacto
econômico apontados pela CODIN. Decidiram, ainda, que na hipótese
de a empresa estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado,
fica desde já desenquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº
47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º,
IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao
desenquadramento.

4.2. FRIGORIFICO NOVO MERITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CARNES E DERIVADOS EIRELI. E-11/003/115/2016 FRIG.NOVOME-
RITI. A empresa solicitante foi constituída em 2006 no município de
São João de Meriti/RJ. Em sua carta-consulta, a requerente afirma ter
investido em infraestrutura para obter maior capacidade de armaze-
namento e distribuição. A empresa não apresentou estimativas de in-
vestimentos, o que impossibilitou a análise deste ponto, e declarou
que caso enquadrada no regime especial, haveria a implementação
de 6 postos de trabalho. A CODIN opinou pelo indeferimento, tendo
em vista a renúncia fiscal e impacto mediano do projeto no município
de São João de Meriti. A SEFAZ constatou que a empresa possui
certidão positiva de débitos fiscais. O Secretário Cassio Coelho, diante
do exposto, se manifestou desfavorável ao pleito. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o pleito da
FRIGORIFICO NOVO MERITI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAR-
NES E DERIVADOS EIRELI, tendo em vista a renúncia fiscal iden-
tificada pela CODIN e pela irregularidade fiscal apontada pela SEFAZ.
Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo ta-
citamente o incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na
forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à
SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção
dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

4.3. COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA. E-11/003/103/2016-CO-
MERCIAL MILANO. A empresa solicitante iniciou suas atividades em
1997 no município de Duque de Caxias/RJ, e atua no setor de pes-
cado. Segundo sua Carta-Consulta é uma empresa de operação lo-
gística, especializada em gerenciar e executar toda ou parte da ati-
vidade logística nas várias fases da cadeia de abastecimento de seus
clientes. A empresa não apresentou projeções de investimentos o que
impossibilitou a análise deste ponto. Além disso, projetou para o seu
primeiro ano de fruição 503 empregos diretos, seguidos de 596 em-
pregos no segundo ano e para o terceiro ano de fruição do benefício
um valor de 646 empregos, o que totalizaria durante os três anos a
inserção de 143 empregos diretos. Entretanto, devido a distorções nas
informações relativas ao número de empregos diretos da empresa, a
previsão de incremento apresentada foi baseada única e exclusiva-
mente baseada na carta-consulta da requerente. A CODIN opinou pe-
lo indeferimento, tendo em vista que não foram fornecidos dados
atualizados para a análise técnica. A SEFAZ constatou que a empresa
possui certidão positiva de débitos fiscais. O Secretário Cassio Coelho
se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da falta de informa-
ções atualizadas da requerente e pela irregularidade fiscal apontada
pela SEFAZ. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por una-
nimidade, indeferir o pleito da COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA.,
tendo em vista os dados escassos e desatualizados da empresa em
sua carta-consulta, o que impossibilitou a análise técnica para o en-
quadramento no regime tributário especial e pela irregularidade fiscal
apontada pela SEFAZ. Decidiram, ainda, que na hipótese de a em-
presa estar usufruindo tacitamente o incentivo condicionado, fica des-
de já desenquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020,
remetendo-se os autos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº
8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao desenquadra-
mento.

5) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto no Decreto nº 44.636/2014. REFINARIA NACIO-
NAL DE SAL S/A. E-11/003/48/2015. A empresa solicitante foi cons-
tituída em 1949 em Cabo Frio, tendo como atividade principal a pro-
dução de sal. Em 27 de agosto de 2015 a CPPDE, por meio da De-
liberação nº 58/2015, deferiu o pedido de enquadramento da Refinaria
Nacional de Sal no regime especial de tributação instituído pelo De-
creto nº 44.636/2014, condicionado a regularidade fiscal e cadastral
da empresa, nos termos do art. 5º do referido decreto. Em 28 de de-
zembro de 2021, a CPPDE na 3ª Reunião Ordinária de 2021, decidiu
“(i) baixar em diligência o processo para fins de atualização dos da-
dos apresentados à época e que ensejaram a deliberação favorável
de enquadramento, haja vista o lapso temporal; (ii) que os dados
atualizados, serão objeto de análise nos termos da Lei nº 8.445/2019,
do Decreto nº 47.201/2020 e do Decreto nº 44.636/2014, e devem ser
apresentados em até 30 dias a contar data da publicação desta Ata e
(iii) que na hipótese de não apresentação dos dados no prazo de-
terminado a Deliberação CPPDE nº 58/2015 será cancelada, ressal-
tando que a empresa poderá apresentar novo requerimento a ser ana-
lisado pela CPPDE”. A CODIN ressaltou que a empresa possui pen-
dência trabalhista, e opinou pelo indeferimento. A SEFAZ informou
que a empresa está com a situação cadastral regular e possui cer-
tidão positiva com efeitos de negativa, com validade até 17 de agosto
de 2022. A Secretaria Executiva da CPPDE apontou que não foi ela-
borado o estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.
Diante disso, o Secretário Cassio Coelho propôs baixar em diligência
o processo, para que seja elaborado o relatório de impacto merca-
dológico, bem como para que o processo retorne à CODIN, para
prestar esclarecimentos, quanto à atualização da certidão de débitos
trabalhistas, tendo em vista que a convidada Sra. Priscila Haidar Sa-
kalem informou que existe normativo no Estado do Rio de Janeiro no
sentido de que a Certidão Eletrônica de Débitos Trabalhistas - CEDIT
- emitida pelo Ministério do Trabalho - MTB no caso de positiva, uni-
camente quanto a processos encaminhados para a Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, deverá ser considerada negativa desde que
apresentada a Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tri-
butários Federais e à Dívida Ativa da União, ressaltando que a Sra.
Fernanda Coelho, Diretora da CODIN, não confirmou se foram ana-
lisadas ambas as certidões em conjunto. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o pleito da
REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A. para que (i) a CODIN inste a
empresa a complementar as informações; (ii) a SEFAZ verifique se a
regularidade da empresa está mantida, e (iii) que seja elaborado o
estudo de impacto econômico-financeiro mercadológico.

6) Solicitação de enquadramento no regime tributário especial de
ICMS/RJ previsto no Decreto nº 36.450/2004. HOSPINOVA DISTRI-
BUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. SEI-
220010/000152/2021. A empresa solicitante é uma empresa atuante
no comércio atacadista de produtos farmacêuticos, médicos e hospi-
talares, implantada no bairro de Vila Isabel, no município do Rio de
Janeiro/RJ. A requerente relatou em sua carta-consulta, que inaugurou
um novo centro de distribuição em 2019, segundo ela, dispondo de
tecnologia de ponta e com câmara fria certificada. No entanto, a em-
presa não disponibilizou informações sobre o objetivo do projeto e in-
vestimentos a serem realizados na Carta-Consulta, para solicitação de
enquadramento no incentivo disposto no Decreto nº 36.450/2004.
Além disso, a requerente informou que pretende ao final dos cinco
anos de fruição do regime especial, caso enquadrada, a geração de
27 postos de trabalho. Entretanto, cabe mencionar que a empresa
não prevê, segundo as informações apresentadas, qualquer aumento
no salário médio dos empregados nos cinco anos seguintes ao início
de fruição do incentivo. A SEFAZ informou que a empresa está com a
situação fiscal e cadastral regular. A CODIN opinou pelo indeferimento
do pleito, uma vez que não foram fornecidos dados básicos para a
análise técnica e pela renúncia fiscal identificada. O Secretário Cassio
Coelho se manifestou desfavorável ao pleito, em virtude da não apre-
sentação de informações e da renúncia fiscal identificada pela CODIN.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, in-
deferir o pleito da HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
H O S P I TA L A R E S LTDA., tendo em vista a renúncia fiscal identificada.
Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar usufruindo ta-
citamente o incentivo condicionado, fica desde já desenquadrada, na
forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à
SEFAZ, com base no art. 3º, IV, da Lei nº 8.445/2019, para adoção
dos procedimentos cabíveis ao desenquadramento.

7) Solicitação de enquadramento no Decreto nº 36.449/2004. RHI-
NO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PE-
ÇAS LTDA. SEI-220010/000404/2020. A empresa solicitante é uma
varejista, constituída em 2020, cuja finalidade é a comercialização de
peças e acessórios novos para veículos automotores por plataformas
virtuais. O objetivo da requerente é se tornar referência nacional na
comercialização de produtos das categorias autopeças e acessórios
automotivos, por meio de plataforma virtual no Estado do Rio de Ja-
neiro. Em seu projeto, a empresa prevê investimentos da ordem de
R$ 1,55 milhão, com recursos próprios, destinados a aquisição de veí-
culos, máquinas e equipamentos, treinamentos e a geração de 30 em-
pregos diretos. A CODIN entendeu que o projeto se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico e social do Estado e opinou pe-
lo deferimento do pleito. A SEFAZ informou que a empresa está com
a situação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da CPP-
DE apontou que não foi elaborado o estudo de impacto econômico-
financeiro mercadológico. Diante disso, o Secretário Cassio Coelho
propôs baixar em diligência o processo, para que seja elaborado o
relatório de impacto econômico-financeiro mercadológico. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o pleito da RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IMPOR-
TADORA DE AUTO PEÇAS LTDA. para elaboração do estudo de im-
pacto econômico-financeiro mercadológico.

8) Solicitação de inclusão em pauta. TROLL DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA. SEI-220010/000085/2022. A empresa solicitante
requereu, em 30 de junho de 2022, pedido para inclusão em pauta
excepcional para apreciação do seu pedido de enquadramento em
Regime Diferenciado de Tributação de ICMS. No entanto, não foi ve-
rificado na petição da requerente, caso de urgência e relevante inte-
resse público ao desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio
de Janeiro, conforme prevê o § 2º do art. 11 do Decreto nº
47.201/2020, que justificasse a inclusão em pauta excepcional. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir o
pleito de inclusão em pauta excepcional da requerente TROLL DIS-
TRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA., tendo em vista a ausência
de caso de urgência e relevante interesse público ao desenvolvimento
socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, não havendo nesse
sentido, excepcionalidade a justificar a não observância da ordem de
remessa à Secretaria Executiva, nos termos do § 3º, do art. 11 do
Decreto nº 47.201/2020.

Extra Pauta: Aprovação de Capitalização da Agência de Fomento
do Estado do Rio de Janeiro (AGERIO). SEI-220009/000056/2022.
Após a consolidação e envio da pauta desta 3ª Reunião Ordinária da
CPPDE, foi recepcionada na Secretaria Executiva da CPPDE, solici-
tação de deliberação acerca da integralização de capital na AGERIO.
O tema extra pauta foi introduzido pelo Presidente da CPPDE, Se-
cretário Cássio Coelho, com a anuência dos demais membros da Co-
missão, conforme prevê o parágrafo único do art. 7º do Decreto nº
47.618/2021, que passou a palavra ao representante da AGERIO, pa-
ra exposição da matéria. O pleito da AGERIO refere-se em suma, ao
seu aumento de capital com recursos do Fundo de Recuperação Eco-
nômica de Municípios Fluminenses (FREMF), instituído por meio da
Lei nº 4.534/2005, que autoriza o aporte dos recursos à disposição do
Fundo para utilização em ações que possibilitem o desenvolvimento
dos municípios nos setores da indústria, agroindústria, agricultura fa-
miliar, micro e pequenas empresas, serviços e comércio atacadista, e
que tais setores também são apoiados pela AGERIO por meio de fi-
nanciamentos, estimulando o desenvolvimento econômico de todo o
Estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei Estadual n° 3.517/2000. A
Assessoria Jurídica da SEDEERI emitiu parecer, em 22 de julho de
2022, informando não vislumbrar impedimento para se pautar a ma-
téria para deliberação da CPPDE. Em 27 de julho deste ano, a AGE-
RIO enviou o Of.AGERIO/PRESI Nº 18 à SEDEERI, por meio do qual
presta informações detalhadas, ressaltando que os recursos do
FREMF já foram utilizados para capitalização da AGERIO em outras
ocasiões, sendo a última capitalização ocorrida em 2015. Além disso,
enfatizou que a aprovação da integralização de capital solicitado re-
fere-se apenas ao valor já estabelecido na Lei Orçamentária Anual
para a ação “Aporte de Capital na AGERIO”, e que os recursos des-
tinados ao Programa de Crédito seguirão disponíveis na unidade or-
çamentária do FREMF. Salientou também, que a capitalização da
AGERIO e a realização de Programa de Crédito voltado a setores es-
tratégicos da economia fluminense não são iniciativas concorrentes,
mas sim complementares. Diante do exposto, o Secretário Cassio
Coelho propôs baixar em diligência o processo, para que seja ana-
lisado o pleito pelas três Pastas que compõem a CPPDE. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em di-
ligência o pleito da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro
(AGERIO) para que o pleito seja analisado pelas três Pastas que
compõem a CPPDE. Decidiram, ainda, que o presente processo de-
verá ser pautado na próxima reunião da CPPDE, que poderá ser Or-
dinária ou Extraordinária. Estudo Mercadológico: O Presidente da
CPPDE, solicitou à representante da CODIN que tomasse providen-
cias no sentido da estruturação de pessoal da Companhia para a rea-
lização dos pareceres de impacto mercadológico previstos no art. 11,
§ 4º, III do Decreto 47.201/2020, conforme Of,,SEDEERI/GABSEC Nº
289/2022.

Ainda nesta reunião, os membros da CPPDE ratificaram que as em-
presas que estão fruindo tacitamente e que tiveram seus pleitos in-
deferidos pela CPPDE, em reuniões anteriores, estão automaticamen-
te desenquadradas, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020,
devendo os autos serem remetidos à SEFAZ, com base no art. 3º, IV,
da Lei nº 8.445/2019, para adoção dos procedimentos cabíveis ao de-
senquadramento.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por en-
cerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente Ata, que de-
pois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes, ou
por seus representantes, e pelos convidados.

Presidente da CPPDE:
CÁSSIO DA CONCEIÇÃO COELHO

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia
e Relações Internacionais

Membros:
RUBENS ANTONIO ALBUQUERQUE JUNIOR

Representando o Secretário de Estado da Casa Civil

ALVARO LUIZ SAVIO
Representando o Secretário de Estado de Fazenda

Convidados:
FERNANDA CAETANO COELHO

Diretora de Incentivos Fiscais da Companhia de Desenvolvimento In-
dustrial do Estado do Rio de Janeiro (CODIN)

PRISCILA HAIDAR SAKALEM
Assessora Especial da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro

ALENA CRUZ
Assessora do Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico,

Energia e Relações Internacionais

MICHELLE TRINDADE MACHADO
Secretaria Executiva da CPPDE - SEDEERI

ANDERSON DA SILVA ALVES
Auditor Fiscal da Coordenadoria de Gestão de Benefícios Fiscais

da SEFAZ

FERNANDO LEVY LESSA
Assessor na SEFAZ

ISIS MATHIAS LIMA
Analista Executiva da CODIN

LUCIANA BERLARMINO DE OLIVEIRA
Superintendente de Incentivos Fiscais da CODIN

TATIANA OLIVER GUERRERO DE SOUZA
Diretora de Operações da AGERIO

GUSTAVO MADUREIRA FONSECA
Diretor Jurídico da AGERIO

TATIANE DUTRA ROSA PERES
Diretora da Controladoria da AGERIO

Id: 2420202

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO PRESIDENTE

PORTARIA JUCERJA N° 2009 DE 29 DE AGOSTO DE 2022

ALTERA A COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GES-
TOR DE INTEGRAÇÃO DO REGISTRO EM-
PRESARIAL - COGIRE.

O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,
CONSIDERANDO:

- o que estabelece a Lei Estadual nº 6.426/13, alterada pela Lei Es-
tadual nº 6.703/14;

- o previsto no Decreto Estadual nº 42.890/11, alterado pelo Decreto
Estadual nº 44.706/14; e

- o contido nos Processos nºs E-11/383/10 e SEI-
2 2 0 0 11 / 0 0 1 6 3 0 / 2 0 2 2 .

RESOLVE:

Art. 1º - Alterar a representação do Secretário-Executivo do Comitê
Gestor de Integração do Registro Empresarial - COGIRE, da Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro, que passa a ser exercido pe-
la Assessora Gislaine Cristina Pereira Marques Sant'ana Cailleaux, ID
4379450-5.

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

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2022

SÉRGIO TAVARES ROMAY
Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

JUCERJA

Id: 2420163

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

DE 25/08/2022

PROCESSO Nº SEI-170026/000707/2022 - RECONHECO A DÍVIDA
em favor do servidor FELIPE DABÉS GUIMARÃES, referente a DIÁ-
RIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por objeto a Visita ao
Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas das
Praça: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra, tendo
como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e finan-
ceira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao período de 03 de
dezembro a 04 de dezembro de 2021, no valor de R$ R$ 295,50 (du-
zentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos), (index nº
31125132), conforme documentos acostados nos autos do presente,
Comissão Especial de Sindicância para Análise de Despesas de Exer-
cícios Anteriores - DEA, contido no index nº 38240274. Como se trata
de dívida adquirida 2 anos antes do presente, não há necessidade de
manifestação da Assessoria Jurídica, com base no Decreto nº
45.478/2015, em especial, o art. 14 inciso I.

Id: 2420355

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

DE 25/08/2022

PROCESSO Nº S E I - 1 7 0 0 2 6 / 0 0 0 7 11 / 2 0 2 2 - RECONHECO A DÍVIDA
em favor do SERVIDOR ROGÉRIO DA COSTA DE CARVALHO, re-
ferente a DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por ob-
jeto a visita ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das
demandas das Praça Caiçara I, Caiçara II, Gamboa, Itajuru e Boca da
Barra, tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade
técnica e financeira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao pe-
ríodo de 21 de dezembro a 23 de dezembro de 2021, no valor de R$
549,00 (quinhentos e quarenta e nove reais), index nº 31844006, con-
forme documentos acostados nos autos do presente, em especial ao
Comissão Especial de Sindicância para Análise de Despesas de Exer-
cícios Anteriores - DEA, contido no index nº 38251772. Como se trata
de dívida adquirida 2 anos antes do presente, não há necessidade de
manifestação da Assessoria Jurídica, com base no Decreto nº
45.478/2015, em especial, o art. 14 inciso I.

Id: 2420356

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

DE 25/08/2022

PROCESSO Nº SEI-170026/001202/2022 - RECONHECO A DÍVIDA
em favor do servidor MARCIO LUÍS DA ROCHA GENTIL, referente a
DIÁRIAS E COTAS DE TRASLADOS, que tiveram por objeto a Visita
ao Município de Cabo Frio visando analisar os locais das demandas
das Praça: Caiçara 1, Caiçara 2, Gamboa, Itajuru e Boca da Barra,
tendo como intuito a elaboração de relatórios de viabilidade técnica e
financeira da SUBURB desta SEINFRA, referentes ao período de 03
de dezembro a 04 de dezembro de 2021, no valor de R$ R$ 295,50
(duzentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) (index nº
32055747), conforme documentos acostados nos autos do presente,
em especial ao relatório da Comissão Especial de Sindicância para
Análise de Despesas de Exercícios Anteriores - DEA, contido no index
nº nº 38245444. Como se trata de dívida adquirida 2 anos antes do
presente, não há necessidade de manifestação da Assessoria Jurídi-
ca, com base no Decreto nº 45.478/2015, em especial, o art. 14 in-
ciso I.

Id: 2420357

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

DESPACHO DA ORDENADORA DE DESPESAS

DE 29/08/2022

PROCESSO Nº SEI-170026/000161/2022 - ADJUDICO e HOMOLO-
GO o presente processo licitatório, que tem por objeto a execução de
reforma e requalificação do conjunto habitacional Varese, Bairro - Cos-
mos, no Município do Rio de Janeiro/RJ, com valor global de R$
2.646.546,68 (dois milhões seiscentos e quarenta e seis mil quinhen-
tos e quarenta e seis reais e sessenta e oito centavos), em favor da
empresa CABB ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
40.307.878/0001-99, declarada VENCEDORA do certame, conforme
documentos de habilitação apresentados nos autos. Em consequência,
fica convocado o adjudicatário para assinatura do Instrumento Contra-
tual, nos termos do art. 64, caput, da Lei nº 8.666/93, sob pena de
decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no
art. 81 desta lei.

Id: 2420359
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Recurso nº 74.704/RV - Processo nº E-04/211/008446/2019 - Recor-
rente: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -

Recorrida: JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Antonio Lopes
Caetano Lourenço - Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario
Valle Dantas Leite.

Recursos nº 76.499 e 76.725/RV's - Processos nsº E-
04/211/005737/2020 e E-04/211/002020/2020 - Recorrente: BRINK'S
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - Recorrida:
JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Antonio Lopes Caetano Lou-
renço - Representante da Fazenda: Fabricio do Rozario Valle Dantas
Leite.

Recursos nº 79.080, 79.454 e 79.456/RV's - Processos nsº E-
04/211/016114/2020, E-04/211/015858/2020 e E-04/211/000126/2020 -
Recorrente: BRINK'S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES
LTDA - Recorrida: JUNTA DE REVISÃO FISCAL - Relator: Antonio
Lopes Caetano Lourenço - Representante da Fazenda: Fabricio do
Rozario Valle Dantas Leite.

*NOTA EXPLICATIVA: Conforme dispõe o § 3º, do artigo 72 do Re-
gimento Interno do Conselho de Contribuintes/RJ com redação dada
pela Resolução SEFAZ nº 80, de 23/06/2017, publicada no D.O.
27/06/2017, fls. 08/09:
“...os julgamentos adiados serão realizados independentemente de no-
va publicação.”

Id: 2446362

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FUNDO ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 15/12/2022

PROC. N° SEI-040161/001550/2020 - RATIFICO a dispensa de licita-
ção, nos termos do art. 24, X, da Lei Federal nº 8.666/93, em favor
da CONSTRUTORA DURATE ISIDORO LTDA., no valor de R$
13.074,00 (treze mil e setenta e quatro reais). O B J E TO : Pagamento
de aluguel de imóvel onde se localiza a Agência de Bangu do RIO-
PREVIDÊNCIA.

Id: 2446364

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE

PORTARIA RJPREV/PRE Nº 41 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022

SUBSTITUI MEMBRO NA COMISSÃO E L E I TO -
RAL QUE MENCIONA.

O DIRETOR-PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COM-
PLEMENTAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJPREV, no uso
de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o constante dos autos do Processo nº SEI-
040163/000380/2022,

R E S O LV E :

Art. 1º- Substituir Kaique Nascimento Fernandes - matrícula nº 076-0,
por Gustavo Freire Meyohas - matrícula nº 075-2, na Comissão Elei-
toral.

Art. 2°- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2022

HALAN HARLENS PACHECO DE MORAIS
Diretor-Presidente

Id: 2446566

SECRETARIA DE ESTADO DE FA Z E N D A
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO DIRETOR-PRESIDENTE
DE 14/12/2022

P O R TA R I A / R J P R E V / P R E S Nº 40/2022 - NOMEAR ÉRICO LUIZ
DOS SANTOS MARQUES, matrícula 080-2, com validade a contar de
12 de dezembro de 2022, do cargo de provimento por livre admissão
e demissão de Assistente em Previdência Complementar da Fundação
de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro - RJ-
PREV, previsto no Anexo II do Decreto nº 43658/2012. Processo SEI-
SEI-040163/000478/2022.

Id: 2446080

Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico, Energia e Relações Internacionais

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS

COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVI-
MENTO ECONÔMICO DO ESTADO

DO RIO DE JANEIRO

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos dez de novembro de dois mil e vinte e dois, às 10 horas - (Pro-
cesso nº SEI-220012/001091/2022) realizou-se a 4ª Reunião Ordinária
da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Eco-
nômico do Estado do Rio de Janeiro (CPPDE). Participaram da reu-
nião, como convidados, a Sra. Tatiana Oliver Guerrero de Souza, Di-
retora de Operações da Agência de Fomento do Estado do Rio de
Janeiro (AGERIO), Sra. Tatiane Dutra Rosa Peres, Diretora de Con-
troladoria da AGERIO, o Sr. Alexandre Jorge Esteves, Diretor de In-
centivos Fiscais da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Es-
tado do Rio de Janeiro (CODIN), o Sr. Victor Hugo Mello Lavinas, Su-
perintendente de Concessão e Análise de Incentivos Fiscais da CO-
DIN, a Sra. Thayane Ataide Ferraz Sarges, Assessora da Secretaria
de Estado de Fazenda (SEFAZ), o Sr. Fernando Levy Lessa, Asses-
sor da SEFAZ, a Sra. Stephanie Guimarães da Silva, Subsecretária
do Tesouro da SEFAZ, a Sra. Priscila Haidar Sakalem, Assessora Es-
pecial da Governadoria do Estado do Rio de Janeiro, a Sra. Alena
Cruz, Chefe de Gabinete da SEDEERI, a Sra. Roberta Simões Maia e
a Sra. Michelle Trindade Machado, ambas da Secretaria Executiva da
CPPDE, a Sra. Bruna Souza de Freitas Moreira, Assistente II da SE-
DEERI, o Sr. Sérgio Augusto Coelho, Superintendente da Subsecre-
taria de Óleo, Gás e Energia da SEDEERI (SEDEERI/SUBOGE), e o
Sr. Gabriel Lois de Meneses Basílio de Moraes, Coordenador de
Energia da SEDEERI/SUBOGE.
MESA DOS TRABALHOS: A mesa foi composta pelo Sr. Cassio da
Conceição Coelho, Secretário de Estado de Desenvolvimento Econô-
mico, Energia e Relações Internacionais, na qualidade de Presidente
da Comissão; pelo Sr. Rubens Antônio Albuquerque Junior, represen-
tando o Secretário de Estado da Casa Civil, e pelo Sr. Álvaro Luiz
Savio, representando o Secretário de Estado de Fazenda.
QUÓRUM DE INSTALAÇÃO: apresentado o quórum nos termos do
art. 6º, do Decreto nº 47.618/21, que institui o Regimento Interno da

CPPDE. Atendidas as formalidades legais, o Presidente da CPPDE to-
mou a palavra e informou que queria deixar registrado na Ata de
Reunião que o objetivo da CPPDE era realizar reuniões mensais, de
acordo com o disposto no art. 5º do Decreto nº 47.618/2021 - Re-
gimento Interno da CPPDE, mas em virtude da demora na entrega
dos pareceres mercadológicos, elaborados pela instituição contratada
pela SEDEERI, Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a
CPPDE não conseguiu realizar as reuniões mensais, conforme previs-
to no referido decreto, visto que os pleitos se encontravam incomple-
tos, e com isso a decisão da Comissão não seria conclusiva e assim
não reduzindo o passivo de processos para efetiva deliberação da Co-
missão. Em decorrência da baixa produtividade da UFRJ, a SEDEERI
por meio desta Presidência oficiou a CODIN a adoção de providências
necessárias para a realização dos Estudos Mercadológicos, citando
ainda a determinação prevista nos autos do processo TCE/RJ nº
108.773-3/2016, e nesse sentido foi publicada a Portaria CODIN nº
38/2022, que instituiu a Comissão de Estudos Mercadológicos
(COEM) na estrutura da CODIN, dedicada à elaboração do estudo de
impacto mercadológico, dando celeridade na apresentação do referido
estudo para cada um dos pleitos apresentados pelas empresas. Por
fim, o Presidente da CPPDE propôs a confecção de um calendário de
reuniões para o ano de 2023, a ser apresentado na próxima reunião
da CPPDE, e sugeriu a inversão da pauta, para iniciar os trabalhos
com a deliberação dos pleitos que envolvem a AGERIO, visto tratar-
se de somente de dois processos e também pela presença da equipe
da AGERIO no início da abertura da reunião. Proposta e sugestão
acolhidas, com unanimidade, pelos demais membros da Comissão.
QUESTÃO DE ORDEM: AGERIO: 1. Aprovação de Capitalização da
Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro. SEI-
220009/000056/2022. 2. PAPÉIS SUDESTE LTDA. SEI-
140012/001720/2021. CODIN: Solicitação de enquadramento no Tra-
tamento Tributário Especial (TTE) de ICMS/RJ: 1. Lei nº 9.025/2020.
PASTA FRESCA ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000088/2022. 2. Lei nº 6.979/2015. DPK INDÚSTRIA COMÉR-
CIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000342/2020. 3. Lei nº 4.178/2003. B. P. CENTRO DE RECI-
CLAGEM EIRELI. PROCESSO: SEI-220010/000191/2021. 4. Lei nº
4.178/2003. ARBOR RECICLAGEM LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000233/2021. 5. Lei nº 6.979/2015. SEI LASER LATIN AME-
RICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PRO-
CESSO: SEI-220010/000183/2021. 6. Decreto nº 44.636/2014. FRU-
TAL SORVETES EIRELI. PROCESSO: SEI-220010/000359/2020. 7.
Lei nº 6.979/2015. A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
PROCESSO: SEI-220010/000321/2021. 8. Lei nº 9.025/2020. M B
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI. PROCESSO
SEI-220010/000238/2021. 9. Lei nº 4.178/2003. EKO PLASTO RECI-
CLAGEM LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000381/2021. 10. Lei nº
9.025/2020. NOVA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI-
MENTÍCIOS EIRELI. PROCESSO: SEI-220010/000095/2021. 11. Lei
nº 9.025/2020. NUTRY MAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000164/2021. 12. Lei nº
9.025/2020. MASTERMIX DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000247/2021. 13. Decreto nº
36.450/2004. NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A.
PROCESSO: SEI-220010/000155/2020. 14. Lei nº 6.979/2015. INDÚS-
TRIA BRASILEIRA DE COLCHÕES E ESPUMA DE POLIURETANO
LTDA. - ORTOBOM. PROCESSO: SEI-220010/000393/2021. 15. Lei
nº 6.979/2015. METALÚRGICA BARRA DO PIRAÍ S/A. PROCESSO:
SEI-220010/000227/2021. 16. Lei nº 6.979/2015. MON CHOU IMPOR-
TADORA E EXPORTADORA LTDA. PROCESSO SEI-
220010/000211/2020. 17. Lei nº 9.025/2020. SENTINELLI COMÉRCIO
DE ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000274/2021. 18.
Decreto nº 44.636/2014. REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A - SAL
CISNE. PROCESSO: E-11/003/48/2015. 19. Lei nº 9.025/2020. VITALY
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMENTOS E
COSMÉTICOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000299/2021. 20. De-
creto nº 36.449/2004. RHINO AUTOPARTS DISTRIBUIDORA E IM-
PORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000404/2020. 21. Lei nº 6.979/2015. ALT INDÚSTRIA E SER-
VIÇOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000491/2021. 22. Decreto nº
36.450/2004. MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA. PROCESSO:
SEI-220010/000386/2020. 23. Lei nº 6.979/2015. DUNAX LUBRIFI-
CANTES LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000022/2022. 24. Lei nº
6.979/2015. TRIFIXI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PROCESSO:
SEI- 220010/000028/2022. 25. Decreto nº44.868/2014. GNR DOIS AR-
COS VALORIZAÇÃO DE BIO GÁS LTDA. PROCESSO: E-
12/169/87/2017 - GNR ARCOS. 26. Lei nº 6.979/2015. GRANDE RIO
ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI- 220010/000413/2021. 27. Lei
nº 6.979/2015. SOUFER INDUSTRIAL LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000043/2022. 28. Lei nº 6.979/2015. OASISFER INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000164/2022. 29. Lei nº 9.025/2020 PEDRO E JULIA MATE-
RIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRÁULICOS EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000481/2021. 30. Lei nº 9.025/2020. ABRASEG COMÉRCIO
ATACADISTA E IMPORTAÇÃO LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000296/2021. 31. Lei nº 9.025/2020. ATACADO E DISTRIBUI-
DORA RIO PETRÓPOLIS EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000429/2021. 32. Lei nº 9.025/2020. STAM METALÚRGICA
LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000362/2021. 33. Lei nº 9.025/2020.
CENTRAL NORTE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. PROCESSO:
SEI-220010/000420/2021. 34. Lei nº 9.025/2020. MM RIO IMPORTA-
ÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000315/2021. 35. Lei nº 9.025/2020. BARRINHAS COMÉRCIO
E IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000055/2022. 36. Lei nº 9.025/2020. TROLL DISTRIBUIDORA
DE COSMÉTICOS LTDA PROCESSO: SEI-220010/000085/2022. 37.
Lei nº 9.025/2020. TOTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES EM TECNOLO-
GIA LTDA. PROCESSO: SEI- 220010/000383/2021. 38. Lei nº
6.979/2015. MAXSTEEL INDÚSTRIA LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000227/2022. 39. Lei nº 6.979/2015. GALPÃO DO AÇO DE
SAQUAREMA LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000189/2022. 40. De-
creto nº 4.178/2003. COMÉRCIO DE SUCATA CAMPOGRANDENSE
LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000229/2022. RECURSOS. PARA-
CAMBI INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PERFILADOS LTDA. SEI-
220010/000280/2021.
Atendidas as formalidades legais, o Presidente da CPPDE passou a
palavra para a Sra. Tatiana Oliver Guerrero de Souza, Diretora de
Operações da AGERIO, e para a Sra. Tatiane Dutra Rosa Peres, Di-
retora da Controladoria da AGERIO, que apresentaram os dois pro-
cessos a seguir:
1. Aprovação de Capitalização da Agência de Fomento do Estado do
Rio de Janeiro (AGERIO). SEI-220009/000056/2022. O pleito da AGE-
RIO foi objeto de discussão na 3ª reunião ordinária da CPPDE, ocor-
rida no dia 28 de julho de 2022, oportunidade em que os membros
decidiram, por unanimidade, baixar o processo em diligência, a fim de
que a matéria fosse analisada pelas três Secretarias de Estado que
compõem o referido colegiado, sendo certo que o processo deveria
ser pautado na próxima reunião da CPPDE, que poderia ser Ordinária
ou Extraordinária. Após análise das três Secretarias e consulta a Sub-
secretaria do Tesouro da SEFAZ, o pleito foi trazido a esta CPPDE
para deliberação. O pleito da AGERIO refere-se, em suma, ao seu
aumento de capital com recursos do Fundo de Recuperação Econô-
mica de Municípios Fluminenses (FREMF), instituído por meio da Lei
nº 4.534/2005, no valor de R$ 202.500.00,00 (duzentos e dois milhões
e quinhentos mil reais) que autoriza o aporte dos recursos à dispo-
sição do Fundo para utilização em ações que possibilitem o desen-
volvimento dos municípios nos setores da indústria, agroindústria, agri-
cultura familiar, micro e pequenas empresas, serviços e comércio ata-
cadista, e que tais setores também são apoiados pela AGERIO por
meio de financiamentos, estimulando o desenvolvimento econômico de
todo o estado do Rio de Janeiro, na forma da Lei Estadual n°
3.517/2000. A Assessoria Jurídica da SEDEERI emitiu parecer, em 22
de julho de 2022, informando não vislumbrar impedimento para se
pautar a matéria para deliberação da CPPDE acrescentar pareceres
das demais Secretarias. Em 27 de julho deste ano, a AGERIO enviou
o Of. AGERIO/PRESI Nº 18 à SEDEERI, por meio do qual presta in-
formações detalhadas, ressaltando que os recursos do FREMF já fo-
ram utilizados para capitalização da AGERIO em outras ocasiões,

sendo a última capitalização ocorrida em 2015. Além disso, enfatizou
que a aprovação da integralização de capital solicitada refere-se ape-
nas ao valor já estabelecido na Lei Orçamentária Anual para a ação
“Aporte de Capital na AGERIO” e que os recursos destinados ao Pro-
grama de Crédito seguirão disponíveis na unidade orçamentária do
FREMF. Salientou também, que a capitalização da AGERIO e a rea-
lização de Programa de Crédito voltado a setores estratégicos da eco-
nomia fluminense não são iniciativas concorrentes, mas sim comple-
mentares. Em 09 de novembro deste ano, a Subsecretaria do Tesouro
ressaltou que, após análise da demanda sob uma perspectiva estri-
tamente financeiro-fiscal e adotando um posicionamento conservador,
sugeriu que o aporte de recursos estatais na Agência Estadual de Fo-
mento (AGERIO) seja realizado no limite de R$ 100.000.000,00 (cem
milhões de reais) de modo a minimizar os riscos de comprometimento
do fluxo de caixa estadual. DECISÃO: Os membros da CPPDE de-
cidiram, por unanimidade, deferir o pleito da utilização dos recursos
do Fundo de Recuperação Econômica de Municípios Fluminenses -
FREMF no valor de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) para
capitalização da Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro
S.A. - AGERIO. 2. PAPÉIS SUDESTE LTDA. SEI-
140012/001720/2021. A sociedade empresária Indústria de Papéis Su-
deste Ltda., celebrou contrato de financiamento com o estado do Rio
de Janeiro. Contudo, a sociedade requereu pedido de recuperação ju-
dicial em 30 de setembro de 2008. O plano de Recuperação Judicial
foi aprovado pela CPPDE, em 28 de outubro de2009, e pela Assem-
bleia Geral de Credores, em 05 de novembro de 2009, tendo sido ho-
mologado pelo juízo em 17 de dezembro de 2009. A empresa Re-
cuperanda passou a inadimplir suas obrigações do plano ainda em
2010, o que ensejou a apresentação de uma proposta de aditivo aos
credores, a qual foi aprovada e homologada pelo juízo apenas em
2018. O plano aditado, por sua vez, também foi descumprido, sendo
que o início dos pagamentos passou a ocorrer somente em julho de
2021. A partir de julho de 2021, foram realizados 16 pagamentos,
pontualmente até o presente momento. Diante do referido atraso no
início dos pagamentos, a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Ja-
neiro emitiu o Ofício PGE/PG11/BBFC/200/2021, no qual informou so-
bre o descumprimento do plano de Recuperação Judicial para ava-
liação e manifestação sobre a possibilidade de pleitear a falência da
Recuperanda, ou se haveria interesse do Estado em receber os pa-
gamentos na forma acordada, ainda que o cronograma tenha sido
descumprido. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por una-
nimidade, baixar em diligência o processo administrativo para envio à
Assessoria Jurídica da SEDEERI, para que emita Parecer sobre o re-
cebimento dos pagamentos e se cabe à CPPDE a competência para
deliberar sobre a matéria.
Após as apresentações da AGERIO, o Presidente da CPPDE passou
a palavra para o Sr. Alexandre Jorge Esteves, Diretor de Incentivos
Fiscais da CODIN, que iniciou informando que a elaboração do Es-
tudo Mercadológico está seguindo os parâmetros indicados pela
UFRJ, e que ocorreu um reforço na equipe para a elaboração dos
estudos, em atenção ao determinado pelo Tribunal de Contas do Es-
tado do Rio de Janeiro, para que a CODIN realize tais estudos. Além
disso, o Diretor ressaltou que houve mudança de métrica e por isso
ocorreram algumas manifestações técnicas opinativas da CODIN di-
vergentes. Por fim, o Sr. Alexandre Jorge Esteves apresentou os de-
mais processos da pauta, conforme a seguir:
Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
9.025/2020: 1. PASTA FRESCA ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000088/2022. A solicitante é uma fábrica de massas frescas
constituída em 2020. A empresa aduz em seu projeto que está em
implantação no município de São Gonçalo, pois alega ter identificado
um nicho de massas frescas premium com poucos players no mer-
cado. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do in-
centivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 250 mil. O
estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que, quanto a
quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no estado
do Rio de Janeiro, existem 03 (três) sociedades empresariais. Quanto
ao impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto
prevê a geração de 34 (trinta e quatro) postos de trabalho, quanto ao
nível de escolaridade da mão de obra a ser contratada, a empresa
demonstra a intenção de contratar profissionais de níveis Superior,
Técnico e Médio de escolaridade. De acordo com o relatório circuns-
tanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação
cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no Rela-
tório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota
Metodológica, entendeu que o presente pleito se mostra interessante
ao desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferi-
mento. A SEFAZ informou que o município em que a requerente se
encontra, São Gonçalo, foi incluído na Lei nº 6.979/2015 por meio da
Lei nº 9.488, em 03/11/2021, cujo impacto orçamentário não está pre-
visto na LOA, não atendendo o art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT e
se manifestou pelo indeferimento do pleito. O Secretário Cássio Coe-
lho concordou com a manifestação da SEFAZ, visto que o impacto
orçamentário referente à inclusão do município de São Gonçalo na Lei
nº 6.979/2015 não está previsto na LOA, ressaltando que o contribuin-
te poderá apresentar novo requerimento para ser deliberado pela
CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. O representante
da Casa Civil concordou com as manifestações da SEFAZ e da SE-
DEERI. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, indeferir
o pleito da PASTA FRESCA ALIMENTOS LTDA., visto que o muni-
cípio em que a requerente se encontra, São Gonçalo, foi incluído na
Lei 6.979/2015 por meio da Lei nº 9.488, em 03/11/2021, cujo impacto
orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e art. 113 do ADCT. Os membros da CPPDE enfatizaram que o
contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser deliberado
pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. Decidiram,
ainda, que na hipótese de a empresa estar utilizando tacitamente o
incentivo fiscal condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma
do Art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SE-
FAZ para prosseguimento. 2. Solicitação de enquadramento no TTE
de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015: DPK INDÚSTRIA COMÉR-
CIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000342/2020. A solicitante é uma indústria do setor de aço,
fabricante de produtos destinados à construção civil, constituída em
2012. O projeto apresentado pela empresa versa sobre a implantação
de filial no município de Mendes, destinada à industrialização de no-
vos produtos, como a fabricação de treliças, vergalhões, colunas de
aço etc. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do
incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 3,4 mi-
lhões. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no
estado do Rio de Janeiro, existem 220 (duzentas e vinte) sociedades
empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 06 (seis) con-
tam com tratamento tributário especial (TTE). Além disso, o estudo
mercadológico destacou no cenário macroeconômico, que a atividade
de fabricação de estruturas metálicas vem crescendo ao longo dos
anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo lacuna para o
crescimento do segmento no espaço geográfico em que se situa a
requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN concluiu
que não há concorrência predatória frente às empresas de menor por-
te. Quanto ao impacto social decorrente da concessão do incentivo, o
projeto prevê a geração de 51 (cinquenta e um) postos de trabalho,
sendo 3 (três) de nível superior, 22 de nível médio/técnico e 26 de
nível fundamental. De acordo com o relatório circunstanciado da CO-
DIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e am-
biental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstan-
ciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica
entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desenvol-
vimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A SE-
FAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e ca-
dastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho, dos in-
vestimentos que serão realizados e do município onde a empresa es-
tá estabelecida, o pleito da empresa se apresenta como relevante pa-
ra o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito de enquadramento da DPK INDÚSTRIA COMÉRCIO IMPORTA-
ÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. no regime tributário especial instituído
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pela Lei nº 6.979/2015. 3. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 4.178/2003. B. P. CENTRO DE RECICLA-
GEM EIRELI. PROCESSO: SEI-220010/000191/2021. A solicitante é
uma empresa constituída em fevereiro de 1979, no município de Nova
Iguaçu, tem atividade principal a recuperação de materiais metálicos,
além das atividades de recuperação de sucatas de alumínio, etc. O
projeto apresentado pela empresa se trata da implantação de uma
unidade recicladora de metais no município Nova Iguaçu, em área
alugada. A empresa afirma ter realizado um investimento total de R$
1,1 milhão nessa implantação. O estudo mercadológico elaborado pela
CODIN apontou que atualmente, no Estado do Rio de Janeiro, exis-
tem 05 (cinco) sociedades empresárias com o mesmo CNAE que pos-
suem tratamento tributário especial (TTE), sendo 02 (duas) situadas
no Município de Três Rios. Além disso, o estudo mercadológico des-
tacou no cenário macroeconômico, que a atividade de Recuperação
de Materiais Metálicos, vem crescendo ao longo dos anos no Brasil e
no ERJ. Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN concluiu que
não há concorrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente
da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 30 (trinta)
postos de trabalho. De acordo com o relatório circunstanciado da CO-
DIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e am-
biental exigida em lei. Inicialmente a CODIN havia opinado pelo in-
deferimento, tendo em vista a existência de pendências fiscais que fo-
ram posteriormente sanadas. Com base no Relatório Circunstanciado,
no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica, a CO-
DIN entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. En-
tretanto, a Secretaria Executiva da CPPDE observou que o Relatório
Circunstanciado da CODIN registra uma renúncia fiscal hipotética.
Diante disso, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Al-
buquerque Júnior propuseram baixar o processo em diligência para
que a CODIN esclareça esse ponto, e adeque o relatório caso ne-
cessário. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a si-
tuação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da B. P.
CENTRO DE RECICLAGEM EIRELI, para que a CODIN esclareça a
renúncia hipotética registrada no Relatório Circunstanciado e promova
sua adequação, caso necessário. 4. Solicitação de enquadramento no
TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 4.178/2003. ARBOR RECICLA-
GEM LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000233/2021. A solicitante é
uma empresa constituída em maio de 2021, no município do Rio de
Janeiro, como sociedade empresária limitada unipessoal, e tem como
atividade principal a recuperação de materiais metálicos. De acordo
com o projeto apresentado, a requerente informou que instalará es-
trutura operacional para reciclagem de materiais metálicos ferrosos,
sucatas de alumínios, materiais plásticos e papelão, na zona norte do
município do Rio de Janeiro. Quanto ao impacto econômico decorren-
te da concessão do incentivo, o projeto prevê investimento da ordem
de R$ 1,43 milhão. O estudo mercadológico elaborado pela UFRJ
apontou que apesar do crescimento de 50% no número de estabe-
lecimentos entre os anos de 2015 e 2020, as empresas da atividade
se mantiveram concentradas em poucos municípios do ERJ. Diante
disso, o estudo apresentado pela UFRJ concluiu que não há concor-
rência predatória frente às empresas de menor porte. Quanto ao im-
pacto social decorrente da concessão do incentivo, a requerente in-
formou que estima contratar 25 empregados, no primeiro ano de ope-
ração, e finalizar o quinto ano com 50 empregados diretos, sendo um
de nível superior, um de nível técnico, 30 (trinta) de nível médio, e 18
(dezoito) de nível fundamental. De acordo com o relatório circunstan-
ciado da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação ca-
dastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório
Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Me-
todológica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao
desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento.
Entretanto, a Secretaria Executiva da CPPDE observou que o Rela-
tório Circunstanciado da CODIN registra uma renúncia fiscal hipoté-
tica. Diante disso, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio
Albuquerque Júnior propuseram baixar o processo em diligência para
que a CODIN esclareça esse ponto, e adeque o relatório caso ne-
cessário. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a si-
tuação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE
decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da AR-
BOR RECICLAGEM LTDA., para que a CODIN esclareça a renúncia
hipotética registrada no Relatório Circunstanciado e promova sua ade-
quação, caso necessário. 5. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. SEI LASER LATIN AMERICA
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA. PROCESSO:
SEI-220010/000183/2021. A solicitante é uma montadora de máqui-
nas, com unidade operacional instalada no município de Três Rios/RJ.
Ela se configura como uma sociedade empresária limitada, constituída
em dezembro de 2020. O projeto apresentado pela empresa versa so-
bre a implantação de filial no município de Três Rios, com o objetivo
de aumentar sua capacidade produtiva. Quanto ao impacto econômico
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê um investimen-
to da ordem de R$ 400 milhões. O Estudo Mercadológico elaborado
pela CODIN apontou que, quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor, atualmente no estado do Rio de Janeiro existe uma
sociedade empresarial com o mesmo CNAE e esta possui tratamento
tributário especial (TTE), estando situada no Município do Rio de Ja-
neiro e concluiu que não há concorrência predatória frente às empre-
sas de menor porte. Quanto ao impacto social decorrente da conces-
são do incentivo, o projeto prevê a geração de 20 postos de trabalho
até 2025, com os seguintes níveis de escolaridade: um de nível su-
perior, e 19 (dezenove) de nível médio, partindo de 6 empregados no
primeiro ano de produção. De acordo com o relatório circunstanciado
da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e
ambiental exigida na lei. A CODIN, com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito não se mostra interessante ao
desenvolvimento econômico do Estado, devido à hipotética alta renún-
cia fiscal frente a geração de emprego e renda apresentados e além
disso porque a operação da empresa não gera movimentação no mer-
cado interno. Em decorrência opinou pelo seu indeferimento. A SEFAZ
informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral
regular. O Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquer-
que Júnior, seguindo o parecer da CODIN, opinaram pelo indeferimen-
to, visto que haverá uma baixa geração de empregos frente a uma
alta renúncia fiscal, mesmo que hipotética, e por não gerar movimen-
tação dentro do Estado. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidi-
ram, por unanimidade, indeferir o pleito de enquadramento da SEI LA-
SER LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMEN-
TOS LTDA. no regime tributário especial instituído pela Lei nº
6.979/2015, tendo em vista a alta renúncia fiscal e por não gerar mo-
vimentação no mercado interno. Decidiram, ainda, que na hipótese de
a empresa estar utilizando tacitamente o incentivo fiscal condicionado,
fica desde já desenquadrada, na forma do Art. 12 do Decreto nº
47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ para prosseguimento.
6. Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto no De-
creto nº 44.636/2014. FRUTAL SORVETES EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000359/2020. A solicitante é uma fabricante de sorvetes, pi-
colés e polpas de frutas, localizada no município de Cabo Frio/RJ,
que pleiteia enquadramento da sua filial no tratamento tributário es-
pecial instituído pelo Decreto n° 44.636/2014. O projeto apresentado
pela empresa versa sobre a implantação de filial no município de Ca-
bo Frio/RJ. Sua matriz é responsável pela produção de sucos e açaí,
que compõe a maior parte do volume comercializado pela empresa, e
sua filial seria a responsável pela produção de sorvetes e picolés.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 1,3 milhão. O es-
tudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que, quanto à
quantidade de empresas que atuam no setor, no estado do Rio de
Janeiro existem 120 (cento e vinte) sociedades empresárias com o
mesmo CNAE principal da requerente, sendo que apenas 01 (uma)
possui tratamento tributário especial (TTE), situada no município do
Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o estudo, atualmente no estado
do Rio de Janeiro, a atividade está concentrada nos municípios do
Rio de Janeiro (20) e Petrópolis (7). Assim, o estudo concluiu que
não há concorrência predatória frente às empresas de menor porte.

Quanto ao impacto social decorrente da concessão do incentivo, o
projeto prevê a geração de, ao final dos primeiros 5 (cinco) anos de
fruição do incentivo, 18 (dezoito) empregos diretos em sua estrutura
produtiva. De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a re-
querente apresentou toda a documentação cadastral e ambiental exi-
gida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado, no Es-
tudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica entendeu que
o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econô-
mico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A SEFAZ informou
que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular.
O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto de vista econô-
mico, diante dos investimentos e do município onde a empresa está
estabelecida, o pleito da empresa se apresenta como interessante pa-
ra o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito de enquadramento da FRUTAL SORVETES EIRELI no regime
tributário especial instituído pelo Decreto nº 44.636/2014. 7. Solicita-
ção de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
6.979/2015. A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. PRO-
CESSO: SEI-220010/000321/2021. A solicitante é uma empresa fun-
dada em 03 de novembro de 2005, cuja principal atividade é a fa-
bricação de artigos de carpintaria para construção; fabricação de em-
balagens de madeira, produtos de madeira, como pallets, separado-
res, etc. Informa, ainda, que sua sociedade limitada unipessoal tem
matriz na cidade de Santa Maria de Jetibá/ES, e estabelecimentos Fi-
liais no Nordeste, nas cidades de Abreu e Lima/PE e Simões Fi-
lho/BA; no Distrito Federal, na cidade de Brasília; no Sudeste, nas ci-
dades de São Paulo/SP, Louveira/ SP e, por fim, a recente Filial inau-
gurada no Distrito Industrial de Japeri, no estado do Rio de Janeiro.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 1,45 milhão. O es-
tudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que o estado do
Rio de Janeiro possui 125 (cento e vinte e cinco) sociedades empre-
sárias com o mesmo CNAE principal da requerente, sendo que ape-
nas 01 (uma) possui tratamento tributário especial (TTE), situada no
Município do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o estudo, quanto a
quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no estado
do Rio de Janeiro a atividade está concentrada principalmente em
municípios integrantes da Região Metropolitana, a saber: Rio de Ja-
neiro (42); Duque de Caxias (10); e São João de Meriti (07). Diante
disso, o estudo apresentado pela CODIN concluiu que não há con-
corrência predatória frente às empresas de menor porte. Quanto ao
impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê
a geração de 70 (setenta) empregos ao final dos 5 anos prospectivos,
sendo 5 (cinco) de nível superior, 15 (quinze) de nível médio/técnico e
50 (cinquenta) de nível fundamental. De acordo com o relatório cir-
cunstanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a documen-
tação cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no
Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na
Nota Metodológica entendeu que o presente pleito se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo seu
deferimento. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a
situação fiscal e cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs
que, sob o ponto de vista econômico, diante da geração de postos de
trabalho, do investimento e do município onde a empresa está esta-
belecida, o pleito da empresa se apresenta como interessante para o
desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DECISÃO:
Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito
de enquadramento da A MADEIREIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LT-
DA. no regime tributário especial instituído na Lei nº 6.979/2015. 8.
Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
9.025/2020. M B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EI-
RELI. PROCESSO SEI-220010/000238/2021. A solicitante é uma em-
presa constituída no ano de 2019, no município de Itaboraí, tem como
atividade principal o comércio atacadista de bebidas, e como ativida-
des secundárias, o comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral, produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar e de ou-
tros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico. Quanto ao
impacto econômico decorrente da concessão do incentivo, o projeto
informa que a requerente já investiu R$ 400.000,00 em equipamentos
e investirá R$ 345.000,00 em máquinas e equipamentos, obras civis e
veículos. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que
quanto à quantidade de empresas que atuam no setor, no estado do
Rio de Janeiro existem 376 (trezentos e setenta e seis) sociedades
empresárias com o mesmo CNAE da requerente, sendo que 11 (onze)
possuem tratamento tributário especial (TTE) e que a atividade está
concentrada, principalmente, em municípios integrantes da Região Me-
tropolitana, a saber: Rio de Janeiro (40); Duque de Caxias (06); São
Gonçalo (05), Nova Iguaçu (05) e Itaguaí (05). Diante disso, o estudo
apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência predatória
frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto social decor-
rente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 23 vín-
culos empregatícios diretos, ao final de cinco anos, além de se com-
prometer a manter os seis vínculos atuais, totalizando 29 empregos,
sendo 1 (um) de nível superior, 23 (vinte e três) de nível técnico, e 5
(cinco) de nível fundamental. De acordo com o relatório circunstan-
ciado da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação ca-
dastral e ambiental exigida em lei. Entretanto, a CODIN, com base no
Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na
Nota Metodológica entendeu que o presente pleito não se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico do estado do Rio de Ja-
neiro, devido a hipotética renúncia fiscal frente a baixa geração de
emprego e renda apresentados para aquele município de Itaboraí e
opinou pelo indeferimento. Apesar da CODIN apresentar relatório com
indeferimento, o seu atual representante suscitou dúvida quanto o dis-
posto no inciso I do art. 7º da Lei nº 9.025/2020, que trata do re-
colhimento mínimo. Com isso, a CODIN sugeriu baixar em diligência o
processo para reavaliar a hipotética alta renúncia fiscal. A SEFAZ in-
formou que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral
regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em diligência o pro-
cesso da M B DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI,
para que a CODIN reavalie a hipotética alta renúncia fiscal, e caso
seja necessário, adeque o relatório e o estudo apresentados e con-
sequentemente sua manifestação opinativa. 9. Solicitação de enqua-
dramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 4.178/2003. EKO
PLASTO RECICLAGEM LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000381/2021. A solicitante é uma empresa constituída em ju-
lho de 2020, no município do Areal, como sociedade empresária li-
mitada e tem como atividade principal a recuperação de materiais
plásticos e não possui atividades classificadas como secundárias.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 1,19 milhão. O es-
tudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto à
quantidade de empresas que atuam no setor, no estado do Rio de
Janeiro existem 94 (noventa e quatro) sociedades empresárias com o
mesmo CNAE principal da requerente, sendo que apenas 01 (uma)
possui tratamento tributário especial (TTE), situada no município de
Nova Iguaçu e que a atividade está concentrada nos municípios in-
tegrantes da Região Metropolitana, a saber: Rio de Janeiro (28); Du-
que de Caxias (24); e São Gonçalo (06). Diante disso, o estudo apre-
sentado pela CODIN concluiu que não há concorrência predatória
frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto social decor-
rente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 10
empregados diretos, sendo 1 (um) de nível superior, 1 (um) de nível
técnico, e 8 (oito) de nível médio. De acordo com o relatório circuns-
tanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação
cadastral e ambiental exigida em lei. Inicialmente a CODIN havia opi-
nado pelo deferimento do pleito, no entanto, após a confecção do Es-
tudo de Impacto Mercadológico e da Nota Metodológica entendeu que
o presente pleito não se mostra interessante ao desenvolvimento eco-
nômico do Estado e opinou pelo seu indeferimento, ressaltando uma
renúncia fiscal hipotética significativa. Em virtude da divergência de
opinião da CODIN, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens An-
tônio Albuquerque Júnior propuseram baixar em diligência o processo
da requerente para que a CODIN esclareça quais foram os fatos que
implicaram a mudança de opinião, considerando os relatórios apresen-
tados. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação

fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidi-
ram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da EKO PLAS-
TO RECICLAGEM LTDA., para que a CODIN esclareça quais foram
os fatos que implicaram a mudança de opinião, considerando os re-
latórios apresentados, a renúncia fiscal hipotética registrada e promo-
va a adequação do relatório, caso necessário. 10. Solicitação de en-
quadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. NO-
VA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EI-
RELI. PROCESSO: SEI-220010/000095/2021. A solicitante é uma ata-
cadista de mercadorias em geral, com predominância em produtos ali-
mentícios, constituída em 2019, no município de Nova Iguaçu. De
acordo com o projeto apresentado pela empresa, seu objetivo é bus-
car competitividade nas categorias de alimentos, limpeza, perfumaria,
biscoitos, etc. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão
do incentivo, a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a
título de investimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe
tal obrigação como pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado
pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor, atualmente no Estado do Rio de Janeiro, existem 52
(cinquenta e duas) sociedades empresárias que possuem o mesmo
CNAE principal da requerente, tendo 02 (duas) que contam com tra-
tamento tributário especial (TTE). Diante disso, o estudo apresentado
concluiu que não há concorrência predatória. Inicialmente a CODIN
havia opinado pelo indeferimento do pleito, pois a empresa em sua
carta-consulta não apresentou projeção de geração de emprego, entre
outras informações. No entanto, após a confecção do Estudo de Im-
pacto Mercadológico e da Nota Metodológica entendeu que o presen-
te pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Es-
tado e opinou pelo seu deferimento. Apesar da CODIN apresentar re-
latório com indeferimento, o seu atual representante suscitou dúvida
quanto o disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 9.025/2020, que
trata do recolhimento mínimo. Com isso, a CODIN sugeriu baixar em
diligência o processo para reavaliar a hipotética alta renúncia fiscal. O
Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior
propuseram baixar em diligência o pleito para que a CODIN também
esclareça quais foram os fatos que implicaram a mudança de opinião.
A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em diligência o
processo da NOVA ALIANÇA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALI-
MENTICIOS EIRELI, para que a CODIN reavalie a hipotética alta re-
núncia fiscal, e esclareça quais foram os fatos que implicaram a mu-
dança de opinião. Decidiram também que caso seja necessário, ade-
que o relatório e o estudo apresentados e consequentemente sua ma-
nifestação opinativa. 11. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. NUTRY MAX COMÉRCIO DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000164/2021. A solicitante é uma atacadista de produtos ali-
mentícios, com foco principal em carnes resfriadas e congeladas,
constituída em 2012, no município do Rio de Janeiro. O projeto apre-
sentado pela empresa é a busca pela redução de custos na aquisição
de produtos para revenda, com vistas a ampliar seu capital de giro
cujo destino seria o investimento em infraestrutura, tecnologia e mão
de obra. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do
incentivo, a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a título
de investimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal
obrigação como pré-requisito. O estudo mercadológico apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no
estado do Rio de Janeiro, existem 488 (quatrocentos e oitenta e oito)
sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE principal da
requerente, sendo que 12 (doze) contam com tratamento tributário es-
pecial (TTE), situadas principalmente nos municípios do Rio de Janei-
ro, Conceição de Macabu, Niterói e Duque de Caxias. Diante disso, o
estudo apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência
predatória. Quanto ao impacto social decorrente da concessão do in-
centivo, a requerente informou em sua carta-consulta que possuía 7
(sete) vínculos empregatícios e que possui dois contratos de tercei-
rização de serviços, com as empresas do seu grupo, que somam 101
(cento e um) vínculos empregatícios. De acordo com o relatório cir-
cunstanciado da CODIN, não foi apresentado um contrato de exclu-
sividade com as referidas empresas, inviabilizando o cálculo da ge-
ração de empregos incrementais do projeto. A CODIN, com base no
Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na
Nota Metodológica, entendeu que o presente pleito não se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico do Estado, devido a hipo-
tética alta renúncia fiscal e opinou pelo seu indeferimento. A Secre-
taria Executiva da CPPDE observou que o Estudo Mercadológico ela-
borado pela CODIN registra indicadores positivos e um “To t a l ” (valor
absoluto) - 5 e que, de acordo com a Nota Metodológica aplicada na
elaboração do referido Estudo, a opinião da CODIN acerca do pleito
seria pelo deferimento. Diante dessa observação, o Secretário Cassio
Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar
em diligência o processo da empresa para a CODIN esclarecer a di-
vergência entre a manifestação opinativa acerca do pleito e as infor-
mações constantes no relatório e no estudo apresentados. A SEFAZ
informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral
regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, baixar em diligência o processo da NUTRY MAX COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., para que a CODIN esclareça
a divergência entre a manifestação opinativa acerca do pleito e as in-
formações constantes no relatório e no estudo apresentados. 12. So-
licitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
9.025/2020. MASTERMIX DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍ-
CIOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000247/2021. A solicitante é
uma empresa comercial atacadista de produtos alimentícios, constituí-
da em 2016, no município do Rio de Janeiro. A requerente informou
em seu projeto que o objetivo do enquadramento no regime tributário
especial é ampliar suas operações de distribuição para o mercado do
Estado do Rio de Janeiro, possibilitando ganhos de competitividade
frente aos seus concorrentes que, conforme alega, já possuem incen-
tivos fiscais. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão
do incentivo, a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a
título de investimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe
tal obrigação como pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado
pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor, atualmente no Estado do Rio de Janeiro, existem 183
(cento e oitenta e três) sociedades empresárias que possuem o mes-
mo CNAE principal, sendo que 16 (dezesseis) contam com tratamento
tributário especial (TTE). Além disso, o estudo mercadológico desta-
cou no cenário macroeconômico, que a atividade de Comércio Ata-
cadista de Carnes Bovinas e Suínas e Derivados vem reduzindo ao
longo dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo
lacuna para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que
se situa a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CO-
DIN conclui que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto
social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a ge-
ração de 38 (trinta e oito) postos de trabalho, em 05 (cinco) anos,
sendo 03 (três) de nível superior, 15 (quinze) de nível médio/técnico e
20 (vinte) de nível fundamental. A CODIN, anteriormente decidiu pelo
deferimento. Entretanto, com base no Relatório Circunstanciado, no
Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica, a CODIN
entendeu que o presente pleito não se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado, devido a hipotética alta renúncia fis-
cal e opinou pelo seu indeferimento. A Secretaria Executiva da CPP-
DE observou que o Estudo Mercadológico elaborado pela CODIN re-
gistra indicadores positivos e um “To t a l ” (valor absoluto) - 5 e que, de
acordo com a Nota Metodológica aplicada na elaboração do referido
Estudo, a opinião da CODIN acerca do pleito seria pelo deferimento.
Diante dessa observação, o Secretário Cassio Coelho e o Sr. Rubens
Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar em diligência o proces-
so da empresa para a CODIN esclarecer a divergência entre a ma-
nifestação opinativa acerca do pleito e as informações constantes no
relatório e no estudo apresentados. A SEFAZ informou que a empresa
se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência
o processo da MASTERMIX DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS LTDA, para que a CODIN esclareça a divergência entre
a manifestação opinativa acerca do pleito e as informações constantes
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no Relatório e no Estudo apresentados. 13. Solicitação de enquadra-
mento no TTE de ICMS/RJ previsto no Decreto nº 36.450/2004. NA-
VARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A. PROCESSO:
SEI-220010/000155/2020. A solicitante é uma empresa que atua no
ramo de medicamentos genéricos e similares, constituída em 2020, no
município de Barra Mansa. A requerente informou em seu projeto que
o objetivo do enquadramento no regime tributário especial é a expan-
são das suas atividades. Quanto ao impacto econômico decorrente da
concessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de
R$ 3.850.000,00 (três milhões oitocentos e cinquenta mil). O estudo
mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a quanti-
dade de empresas que atuam no setor, atualmente no Estado do Rio
de Janeiro, existem 81 (oitenta e uma) sociedades empresárias que
possuem o mesmo CNAE principal, sendo que 02 (duas) contam com
tratamento tributário especial (TTE). Além disso, o estudo mercado-
lógico destacou no cenário macroeconômico, que a atividade de Co-
mércio Atacadista de Medicamentos e Drogas de Uso Humano vem
reduzindo ao longo dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro,
existindo lacuna para o crescimento do segmento no espaço geográ-
fico em que se situa a requerente. Diante disso, o estudo apresentado
pela CODIN conclui que não há concorrência predatória. Quanto ao
impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto da re-
querente pretende, ao final dos 5 (cinco) anos de fruição do regime
especial, gerar 45 (quarenta e cinco) empregos diretos, sendo 05 (cin-
co) de nível superior e 40 (quarenta) de nível técnico/médio. A CODIN
inicialmente opinou pelo deferimento, no entanto, com base no Rela-
tório Circunstanciado, Estudo de Impacto Mercadológico e Nota Me-
todológica, opinou pelo indeferimento, devido à falta de apresentação,
pela requerente, de planilha contendo sua estrutura de entradas e saí-
das. A Secretaria Executiva da CPPDE expôs que a planilha com a
estrutura de entradas e saídas da requerente compõe a carta con-
sulta, que é documento inicial do processo de análise do pleito, foi
juntada nos autos. Diante dessa observação, o Secretário Cassio
Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar
em diligência o processo da empresa para que a CODIN possa es-
clarecer seu posicionamento, visto que a referida planilha já estava
juntada aos autos. A SEFAZ informou que a empresa se encontra
com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo
da NAVARRO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS S.A., para que
a CODIN verifique a juntada de planilha contendo a estrutura de en-
tradas e saídas da requerente e confeccione novo relatório e parecer
opinativo, se for o caso. 14. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
COLCHÕES E ESPUMA DE POLIURETANO LTDA. - ORTOBOM.
PROCESSO: SEI-220010/000393/2021. A solicitante é uma empresa
fabricante de produtos ortopédicos e moveleiros, popularmente conhe-
cida por seus colchões e cama-box, constituída em 1969, tendo como
atividade principal a fabricação de laminados planos e tubulares. O
projeto apresentado pela empresa visa a implantação de filial no mu-
nicípio de Queimados. Quanto ao impacto econômico decorrente da
concessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de
R$ 49.000.000,00 (quarenta e nove milhões). O estudo mercadológico
elaborado pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas
que atuam no setor, atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem
17 (dezessete) sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE
principal, sendo que 02 (duas) contam com tratamento tributário es-
pecial (TTE). Além disso, o estudo mercadológico destacou no cenário
macroeconômico, que a atividade de Fabricação de Laminados Planos
e Tubulares de Material Plástico vem se mantendo estável ao longo
dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo lacuna
para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que se si-
tua a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN
conclui que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto da requerente pre-
tende, ao final dos 5 (cinco) anos de fruição do regime especial, gerar
131 (cento e trinta e um) empregos diretos, sendo 12 (doze) de nível
superior, 72 (setenta e dois) de nível técnico/médio e 47 (quarenta e
sete) de nível fundamental. A CODIN, com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A
SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e
cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e dos
investimentos, o pleito da empresa se apresenta como interessante
para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito da INDÚSTRIA BRASILEIRA DE COLCHÕES E ESPUMA DE
POLIURETANO LTDA. - ORTOBOM no regime tributário especial ins-
tituído pela Lei nº 6.979/2015. 15. Solicitação de enquadramento no
TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. METALÚRGICA BAR-
RA DO PIRAÍ S/A. PROCESSO: SEI-220010/000227/2021. A solicitan-
te é uma empresa do segmento metalúrgico de fabricação de máqui-
nas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e co-
mercial, peças e acessórios, e como atividade secundária a produção
de laminados planos de aço ao carbono, constituída em 1944. De
acordo com o projeto apresentado pela empresa, a requerente busca
a ampliação de seu enquadramento no incentivo fiscal referido, para
incluir novos produtos a serem fabricados na unidade fabril de Barra
do Piraí. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do
incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 5,3 mi-
lhões em máquinas e equipamentos com vistas à instalação da linha
de produção de perfil Z e outros R$ 10,3 milhões em máquinas e
equipamentos destinados à instalação da linha de produção de tubos.
O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a
quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no estado
do Rio de Janeiro, existem 53 (cinquenta e três) sociedades empre-
sariais que possuem o mesmo CNAE principal, sendo que nenhuma
conta com tratamento tributário especial (TTE). Além disso, o estudo
mercadológico destacou que no cenário macroeconômico, a atividade
de Fabricação de Máquinas e Aparelhos de Refrigeração e Ventilação
para Uso Industrial e Comercial, Peças e Acessórios vem apresentan-
do leve crescimento ao longo dos anos no Brasil e no estado do Rio
de Janeiro, e que existe lacuna para o crescimento do segmento no
espaço geográfico em que se situa a requerente, concluindo dessa
forma que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de
46 (quarenta e seis) postos de trabalho, sendo todos do nível médio.
De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente
apresentou toda a documentação cadastral e ambiental exigida na lei.
A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Im-
pacto Mercadológico e na Nota Metodológica entendeu que o presen-
te pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Es-
tado e opinou pelo seu deferimento. A SEFAZ informou que a em-
presa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. O Se-
cretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto de vista econômico,
diante da geração de postos de trabalho e dos investimentos, o pleito
da empresa se apresenta como interessante para o desenvolvimento
econômico do estado do Rio de Janeiro. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da METALÚRGI-
CA BARRA DO PIRAÍ S/A. no regime tributário especial instituído pela
Lei nº 6.979/2015. 16. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. MON CHOU IMPORTADORA
E EXPORTADORA LTDA. PROCESSO SEI-220010/000211/2020. A
solicitante é uma fabricante de alimentos industrializados, tais como
frutas secas, azeite de oliva, azeitonas, óleos vegetais mistos e con-
servas, constituída em abril de 2020. De acordo com o projeto apre-
sentado pela empresa, a requerente tem como objetivo ser o braço
manufatureiro do grupo atacadista BENASSI, com a implantação de
uma unidade fabril no município de Queimados (RJ). Quanto ao im-
pacto econômico decorrente da concessão do incentivo, o projeto pre-
vê um investimento da ordem de R$ 2.550.000 (dois milhões e qui-
nhentos e cinquenta mil). O estudo mercadológico elaborado pela CO-
DIN apontou que quanto a quantidade de empresas que atuam no se-
tor, atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 241 (duzentos e
quarenta e uma) sociedades empresárias que possuem o mesmo
CNAE principal, sendo que 08 (oito) contam com tratamento tributário

especial (TTE). Além disso, o estudo mercadológico destacou que não
há concorrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente da
concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 46 (quarenta e
seis) postos de trabalho, sendo todos do nível médio. De acordo com
o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a
documentação cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com
base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercado-
lógico e na Nota Metodológica entendeu que o presente pleito se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Estado e opi-
nou pelo seu deferimento. A SEFAZ informou que a empresa se en-
contra com a situação fiscal e cadastral regular. O Secretário Cássio
Coelho expôs que, sob o ponto de vista econômico, diante da gera-
ção de postos de trabalho e dos investimentos, o pleito da empresa
se apresenta como importante para o desenvolvimento econômico do
estado do Rio de Janeiro. DECISÃO: Os membros da CPPDE deci-
diram, por unanimidade, deferir o pleito da MON CHOU IMPORTADO-
RA E EXPORTADORA LTDA. no regime tributário especial instituído
pela Lei nº 6.979/2015. 17. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. SENTINELLI COMERCIO DE
ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000274/2021. A solici-
tante é uma empresa comercial atacadista de produtos alimentícios
em geral, da marca própria “italianinho”, constituída em 1993. A re-
querente informou em seu projeto, no município de Itaboraí, que visa
buscar competitividade e aprimoramento da sua estrutura logística.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 10 milhões, com
recursos próprios. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN
apontou que, quanto a quantidade de empresas que atuam no setor,
atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 192 (cento e no-
venta e dois) sociedades empresárias atuantes com o mesmo CNAE,
sendo que 22 (vinte e duas) contam com tratamento tributário especial
(TTE). Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN concluiu que
não há concorrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente
da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 16 (dezes-
seis) postos de trabalho, pelo período de 05 (cinco) anos, sendo 04
(quatro) de nível superior, 05 (cinco) de nível médio/técnico e 07 (se-
te) de nível fundamental. A CODIN, anteriormente decidiu pelo defe-
rimento. Entretanto, com base no Relatório Circunstanciado, no Estu-
do de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica, a CODIN en-
tendeu que o presente pleito não se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado, devido a hipotética alta renúncia fis-
cal e opinou pelo seu indeferimento. Apesar da CODIN apresentar re-
latório com indeferimento, o seu atual representante suscitou dúvida
quanto o disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 9.025/2020, que
trata do recolhimento mínimo. Com isso, a CODIN sugeriu baixar em
diligência o processo para reavaliar a hipotética alta renúncia fiscal. O
Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior
propuseram baixar em diligência o pleito para que a CODIN também
esclareça quais foram os fatos que implicaram a mudança de opinião.
A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em diligência o
processo da SENTINELLI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., para
que a CODIN reavalie a hipotética alta renúncia fiscal, e esclareça
quais foram os fatos que implicaram a mudança de opinião. Decidiram
também que caso seja necessário, adeque o relatório e o estudo
apresentados e consequentemente sua manifestação opinativa. 18.
Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto no De-
creto nº 44.636/2014. REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A - SAL
CISNE. PROCESSO: E-11/003/48/2015. A solicitante é uma indústria
de extração de sal marinho, constituída em 1949, no município de Ca-
bo Frio, tendo como atividade principal a produção de sal. Em 27 de
agosto de 2015 a CPPDE, por meio da Deliberação nº 58/2015, de-
feriu o pedido de enquadramento da Refinaria Nacional de Sal no re-
gime especial de tributação instituído pelo Decreto nº 44.636/2014,
condicionado a regularidade fiscal e cadastral da empresa, nos termos
do art. 5º do referido decreto. Em 28 de dezembro de 2021, a CPP-
DE na 3ª Reunião Ordinária de 2021, decidiu baixar em diligência o
processo para fins de atualização dos dados apresentados à época e
que ensejaram a deliberação favorável de enquadramento, haja vista
o lapso temporal. Em decorrência da apresentação de dados atuali-
zados, foi elaborado outro relatório circunstanciado, e o Estudo de Im-
pacto Mercadológico. O projeto apresentado pela empresa busca ex-
portar seus produtos de uso industrial para países da América do Sul,
notadamente, Uruguai, Argentina, Paraguai e Colômbia, além de afir-
mar destinar parte da sua produção de sal para consumo humano/do-
méstico para atender o mercado fluminense e nordestino. Quanto ao
impacto econômico decorrente da concessão do incentivo, o projeto
prevê um investimento da ordem de R$ 11,6 milhões. O estudo mer-
cadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a quantidade
de empresas que atuam no setor, atualmente no estado do Rio de
Janeiro, existem 04 (quatro) sociedades empresárias que possuem o
mesmo CNAE, sendo que nenhuma conta com tratamento tributário
especial (TTE). Além disso, o estudo apontou que a atividade de Ex-
tração e Refino de Sal Marinho e Sal Gema vem reduzindo ao longo
dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro e concluiu que não
há concorrência predatória frente às empresas de menor porte. Quan-
to ao impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto
prevê, para os próximos 5 (cinco) anos, a geração de 48 (quarenta e
oito) postos de trabalho. De acordo com o relatório circunstanciado da
CODIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e
ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A
SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e
cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e dos
investimentos, o pleito da empresa se apresenta como interessante
para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito da REFINARIA NACIONAL DE SAL S/A - SAL CISNE no re-
gime tributário especial instituído pela Lei nº 6.979/2015. 19. Solici-
tação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
9.025/2020. VITALY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALA-
RES, ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000299/2021. A solicitante é uma empresa comercial atacadis-
ta na distribuição de produtos hospitalares, farmacêuticos alimentares,
cosméticos e perfumaria, situada no município de São Gonçalo, cons-
tituída em 2020. O projeto apresentado pela empresa busca a redu-
ção de custos, com vistas a ampliar seu capital de giro, cujo destino
seria o investimento em infraestrutura e capacitação da mão de obra.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a título de in-
vestimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obri-
gação como pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado apontou
que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor, atualmen-
te no estado do Rio de Janeiro, existem 525 (quinhentas e vinte e
cinco) sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo
que 81 (oitenta e uma) contam com tratamento tributário especial
(TTE). Além disso, o estudo mercadológico destacou que não há con-
corrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente da conces-
são do incentivo, o projeto prevê a geração de 42 (quarenta e dois)
postos de trabalho, nos próximos 05 (cinco) anos, sendo 05 (cinco)
de nível superior, 23 (vinte e três) de nível médio/técnico e 14 (qua-
torze) de nível fundamental. A CODIN, com base no Relatório Cir-
cunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Meto-
dológica, entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao
desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento.
A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o
ponto de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho,
dos investimentos e do município onde a empresa está estabelecida,
o pleito da empresa se apresenta como importante para o desenvol-
vimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DECISÃO: Os mem-
bros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da VI-
TALY DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES, ALIMEN-
TOS E COSMÉTICOS LTDA no regime tributário especial instituído

pela Lei nº 9.025/2020. 20. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto no Decreto nº 36.449/2004. RHINO AUTOPARTS
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE AUTO PEÇAS LTDA. PRO-
CESSO: SEI-220010/000404/2020. A solicitante é uma varejista de
peças e acessórios novos para veículos automotores por plataformas
virtuais, principalmente a partir de seu sítio eletrônico, constituída em
28/10/2020, no município do Rio de Janeiro. O projeto apresentado
pela empresa busca a competitividade perante os concorrentes insta-
lados em outros estados que fazem uso de incentivos fiscais para co-
mercializar mercadorias em outras Unidades da Federação, principal-
mente no Espírito Santo. Quanto ao impacto econômico decorrente da
concessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de
R$ 1,5 milhão. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apon-
tou que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor, atual-
mente no Estado do Rio de Janeiro, existem 5.978 (cinco mil, nove-
centos e setenta e oito) sociedades empresárias que possuem o mes-
mo CNAE, sendo que 8 (oito) contam com tratamento tributário es-
pecial (TTE), sendo apenas 02 (duas) situadas no município do Rio
de Janeiro, e concluiu que não há concorrência predatória. Quanto ao
impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê
a geração de 30 (trinta) postos de trabalho, sendo 07 (sete) de nível
superior, 16 (dezesseis) de nível médio/técnico e 7 (sete) de nível fun-
damental. A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado, no Es-
tudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica, a CODIN en-
tendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvi-
mento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A SEFAZ
informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral
regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto de vista
econômico, diante da geração de postos de trabalho e dos investi-
mentos, o pleito da empresa se apresenta como relevante para o de-
senvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da
RHINO AUTOPARTS DIST E IMPORT DE AUTO PEÇAS LTDA no re-
gime tributário especial instituído pela Decreto nº 36.449/2004. 21. So-
licitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
6.979/2015. ALT INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000491/2021. Constituída em 2013, no município de Três
Rios, a solicitante é uma empresa que tem como atividade principal o
comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial
e possui um extenso rol de atividades secundárias registradas como
fabricação de peças industriais do setor metalomecânico. O projeto
apresentado pela empresa busca recuperar a competitividade no ce-
nário atual de desvalorização do real frente a moedas estrangeiras.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 2,7 milhões. O es-
tudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a
quantidade de empresas que atuam no setor, atualmente no estado
do Rio de Janeiro, existem 562 (quinhentos e sessenta e dois) so-
ciedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 14
(quatorze) contam com tratamento tributário especial (TTE). Quanto ao
impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê
a geração de 105 (cento e cinco) postos de trabalho, pelo período de
05 (cinco) anos, sendo 05 (cinco) de nível superior, 90 (noventa) de
nível médio/técnico e 10 (dez) de nível fundamental. A CODIN, com
base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercado-
lógico e na Nota Metodológica, entendeu que o presente pleito se
mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Estado e opi-
nou pelo seu deferimento. Entretanto, o seu atual representante, res-
saltando a atividade principal da empresa de comércio atacadista, su-
geriu baixar o processo em diligência para verificar se o pleito da em-
presa atende os requisitos previstos na Lei nº 6.979/2015, que é des-
tinada a incentivar a atividade industrial. A SEFAZ informou que a em-
presa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, acolhendo
a sugestão da CODIN, baixar em diligência o pleito da ALT INDÚS-
TRIA E SERVIÇOS LTDA, para que a CODIN verifique se a empresa
atende os requisitos previstos na Lei nº 6.979/2015, e caso neces-
sário, promova a adequação do Relatório Circunstanciado e do Estudo
Mercadológico. 22. Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ
previsto no Decreto nº 36.450/2004. MEDICAMENTAL HOSPITALAR
LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000386/2020. A solicitante MEDICA-
MENTAL HOSPITALAR LTDA. integra um grupo econômico que atua
como distribuidora no ramo farmacêutico desde 2010, atendendo far-
mácias independentes, hospitais e clínicas, localizada no município de
Piraí. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado,
atualmente no estado do Rio de Janeiro a atividade está concentrada
nos municípios integrantes da Região Metropolitana, a saber: Rio de
Janeiro (177); Duque de Caxias (60); São João de Meriti (36); Niterói
(25); e São Gonçalo (20). Ainda de acordo com o Estudo, atualmente
no Estado do Rio de Janeiro existem 81 (oitenta e uma) sociedades
empresariais, com o mesmo CNAE da requerente, que possuem tra-
tamento tributário especial (TTE), sendo apenas 02 (duas) situadas no
município de Piraí. O estudo também apontou que não há concorrên-
cia predatória frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto
social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a ge-
ração de 37 postos de trabalho, sendo 2 (dois) de nível superior, 1
(um) de nível técnico e 34 (trinta e quatro) de nível médio. De acordo
com o relatório circunstanciado, a requerente apresentou toda a do-
cumentação cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com base
no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e
na Nota Metodológica entendeu que o presente pleito se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo
seu deferimento. A SEFAZ informou que a empresa se encontra com
a situação fiscal e cadastral regular. A Secretaria Executiva da CPP-
DE verificou que na apresentação da CODIN havia informações diver-
gentes com as constantes no Relatório Circunstanciado, acerca dos
valores referentes à razão entre a renúncia fiscal e quantidade de em-
pregos e a média salarial. Diante disso, o Secretário Cássio Coelho e
o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar o pro-
cesso em diligência, para que a CODIN verifique os reais valores en-
volvidos no cálculo de proporção renúncia fiscal/empregos e a média
salarial. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimi-
dade, baixar em diligência o processo da MEDICAMENTAL HOSPITA-
LAR LTDA., para que a CODIN verifique os valores do cálculo de pro-
porção renúncia fiscal/empregos e a média salarial, haja vista a di-
vergência de informações observadas na apresentação e no Relatório
Circunstanciado, e adeque o relatório, caso seja necessário. 23. So-
licitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
6.979/2015. DUNAX LUBRIFICANTES LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000022/2022. A solicitante é uma indústria de aditivos de uso
industrial, focada na produção de lubrificantes e outros produtos quí-
micos voltados aos segmentos automotivo, industrial e agrícola, exce-
to lubrificantes marítimo e ferroviário, constituída em 2021, no muni-
cípio de Campos dos Goytacazes. O projeto apresentado classifica a
empresa como filial industrial do Grupo Dunax que ficará responsável
pelo atendimento do estado do Rio de Janeiro, bem como os estados
de Minas Gerais e Espírito Santo. Quanto ao impacto econômico de-
corrente da concessão do incentivo, o projeto prevê um investimento
da ordem de R$ 3,4 milhões. O estudo mercadológico apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado,
atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 32 (trinta e duas)
sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 2
(duas) contam com tratamento tributário especial (TTE). Diante disso,
o estudo apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência
predatória. Quanto ao impacto social decorrente da concessão do in-
centivo, o projeto prevê a geração de 45 (quarenta e cinco) postos de
trabalho, sendo 22 (vinte e dois) de nível superior e 23 (vinte e três)
de nível médio/técnico. A CODIN, com base no Relatório Circunstan-
ciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica,
a CODIN entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao
desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento.
A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o
ponto de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e
dos investimentos, o pleito da empresa se apresenta como importante
para o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
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pleito da DUNAX LUBRIFICANTES LTDA no regime tributário especial
instituído pela Lei nº 6.979/2015. 24. Solicitação de enquadramento no
TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. TRIFIXI IND E COM
LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000028/2022. A solicitante é uma em-
presa constituída em 1995, no município de Nova Iguaçu, focada na
produção de itens de fixação, tais como buchas, parafusos, pregos,
arruelas, pregos, grampos, ganchos, rebites e outros, voltados à cons-
trução civil. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão
do incentivo, o projeto não apresenta em sua carta consulta quanto
iria investir. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou
que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficia-
do, atualmente no estado do Rio de Janeiro, a atividade está con-
centrada nos municípios integrantes da Região Metropolitana, a saber:
Rio de Janeiro (78); Duque de Caxias (37); Petrópolis (17); Nova Fri-
burgo (14) e Belford Roxo (09). Ainda de acordo com o estudo, atual-
mente há no Estado do Rio de Janeiro 264 (duzentos e sessenta e
quatro) sociedades empresariais, com o mesmo CNAE da requerente,
sendo que 08 (oito) contam com tratamento tributário especial (TTE).
Em vista disso, o estudo mercadológico apontou que não há concor-
rência predatória. Quanto ao impacto social decorrente da concessão
do incentivo, o projeto prevê a geração de 20 (vinte) postos de tra-
balho, sendo 4 (quatro) de nível superior, 14 (quatorze) de médio/téc-
nico e 2 (dois) de nível fundamental. De acordo com o relatório cir-
cunstanciado, a requerente apresentou toda a documentação cadastral
e ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A
SEFAZ informou que o município em que a requerente se encontra foi
incluído na Lei nº 6.979/2015 por meio da Lei nº 9.669, em
06/05/2022, cujo impacto orçamentário não está previsto na LOA, não
atendendo o art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT e se manifestou pelo
indeferimento do pleito. O Secretário Cássio Coelho concordou com a
manifestação da SEFAZ, visto que o impacto orçamentário referente à
inclusão do município na Lei nº 6.979/2015 não está previsto na LOA,
ressaltando que o contribuinte poderá apresentar novo requerimento
para ser deliberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregu-
laridades. A Casa Civil concordou com as manifestações da SEFAZ e
da SEDEERI. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, in-
deferir o pleito da TRIFIXI IND E COM LTDA., visto que o município
em que a requerente se encontra, Nova Iguaçu, foi incluído na Lei nº
6979/2015 por meio da Lei nº 9.669, em 06/05/2022, cujo impacto or-
çamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e art. 113 do ADCT. Os membros da CPPDE enfatizaram que o
contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser deliberado
pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. Decidiram,
ainda, que na hipótese de a empresa estar utilizando tacitamente o
incentivo fiscal condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma
do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SE-
FAZ para prosseguimento. 25. Solicitação de enquadramento no TTE
de ICMS/RJ previsto no Decreto nº 44.868/2014. GNR DOIS ARCOS
VALORIZAÇÃO DE BIO GÁS LTDA. PROCESSO: E-12/169/87/2017 -
GNR ARCOS. A solicitante é uma indústria de obtenção e distribuição
de gás renovável (biometano), constituída em 2014, no município de
São Pedro da Aldeia. O projeto apresentado pela empresa versa so-
bre a expansão das atividades, além da contribuição para a preser-
vação ambiental. Quanto ao impacto econômico decorrente da con-
cessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$
25.320.000,00. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apon-
tou que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor be-
neficiado, atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 11 (onze)
sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 01
(uma) conta com tratamento tributário especial (TTE). Diante disso, o
estudo apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência
predatória frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto so-
cial decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração
de 65 (sessenta e cinco) postos de trabalho, sendo 10 (dez) de nível
superior, 13 (treze) de nível médio/técnico e 42 (quarenta e dois) de
nível fundamental. De acordo com o relatório circunstanciado da CO-
DIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e am-
biental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstan-
ciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica
entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desenvol-
vimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A SE-
FAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e ca-
dastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, transição energética e conservação ambiental,
diante da geração de postos de trabalho e dos investimentos, o pleito
da empresa se apresenta como importante para o desenvolvimento
econômico do estado do Rio de Janeiro. Além disso, frisou a impor-
tância da participação da requerente em setor chave da economia, vi-
sando seu desenvolvimento e a preservação ambiental. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o pleito da
GNR DOIS ARCOS VALORIZAÇÃO DE BIO GÁS LTDA no regime tri-
butário especial instituído pela Decreto nº 44.868/2014. 26. Solicitação
de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015.
GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000413/2021. A solicitante é uma fabricante de produtos de
limpeza, que instalou sua primeira fábrica no estado do Rio de Ja-
neiro na década de 1970. O projeto apresentado pela empresa versa
sobre a implantação de filial no município de Nova Iguaçu. Quanto ao
impacto econômico decorrente da concessão do incentivo, o projeto
da requerente não apresenta em sua carta consulta quanto iria inves-
tir. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quan-
to a quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado, atual-
mente, a atividade está concentrada, principalmente, em municípios
integrantes da Região Metropolitana, a saber: Rio de Janeiro (19); Du-
que de Caxias (17); Nova Iguaçu (07); e São João de Meriti (04). De
acordo com as informações da SEFAZ, há atualmente, no Estado do
Rio de Janeiro, 04 (quatro) sociedades empresárias com o mesmo
CNAE que possuem tratamento tributário especial (TTE). Em vista dis-
so, o estudo mercadológico apontou que não há concorrência preda-
tória frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de
311 (trezentos e onze) postos de trabalho ao final do quinto ano de
operação. De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a re-
querente apresentou toda a documentação cadastral e ambiental exi-
gida em lei. Entretanto, a CODIN, com base no Relatório Circunstan-
ciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica
entendeu que o presente pleito não se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu indeferimento, de-
vido à alta renúncia fiscal frente ao impacto da geração de renda
apresentados para aquele município. A SEFAZ informou que o mu-
nicípio em que a requerente se encontra foi incluído na Lei nº
6.979/2015 por meio da Lei nº 9.669, em 06/05/2022, cujo impacto
orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e art. 113 do ADCT e se manifestou pelo indeferimento do pleito.
O Secretário Cássio Coelho concordou com a manifestação da SE-
FAZ, visto que o impacto orçamentário referente à inclusão do mu-
nicípio na Lei nº 6.979/2015 não está previsto na LOA, ressaltando
que o contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser de-
liberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. A
Casa Civil concordou com as manifestações da SEFAZ e da SEDE-
ERI. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, indeferir o
pleito da GRANDE RIO ALIMENTOS LTDA., visto que o município em
que a requerente se encontra, Nova Iguaçu, foi incluído na Lei nº
6.979/2015 por meio da Lei nº 9.669, em 06/05/2022, cujo impacto
orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e art. 113 do ADCT. Os membros da CPPDE enfatizaram que o
contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser deliberado
pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. Decidiram,
ainda, que na hipótese de a empresa estar utilizando tacitamente o
incentivo fiscal condicionado, fica desde já desenquadrada, na forma
do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SE-
FAZ para prosseguimento. 27. Solicitação de enquadramento no TTE
de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. SOUFER INDUSTRIAL LT-
DA. PROCESSO: SEI-220010/000043/2022. A solicitante é uma socie-
dade empresária limitada que faz parte do grupo paulista SOUFER,

constituído em 1966, no município de São João da Boa Vista/SP. A
empresa atua no beneficiamento de aço, mais especificamente, na
produção de tubos, telhas, perfis, chapas e perfilados, dentre outros
produtos. A filial fluminense da SOUFER foi constituída em 2019, se
localiza no município de Pinheiral e tem como atividade principal a
produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço. A CODIN in-
formou que a empresa está enquadrada no incentivo fiscal instituído
pela Lei nº 6.979/2015, desde 2019 e que o pleito trata da alteração
de endereço do estabelecimento CNPJ 44.915.444/0001-22 e I.E.
12.346.484, do município de Pinheiral, bairro Parque Maíra, para o
município de Barra Mansa, no bairro Floriano, com vistas à ampliação
da sua estrutura produtiva. Quanto ao impacto econômico decorrente
da concessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem
de R$ 26.160.000,00. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN
apontou que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor
beneficiado, atualmente no estado do Rio de Janeiro, a atividade está
concentrada em municípios do interior do Estado, a saber: Pinheiral
(08); Itaguaí (03); Saquarema (02) e Barra Mansa (02). Em vista dis-
so, o estudo mercadológico apontou que não há concorrência preda-
tória frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de
27 postos de trabalho. De acordo com o relatório circunstanciado da
CODIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e
ambiental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado e opinou pelo seu deferimento. A
SEFAZ informou que o município de Barra Mansa foi incluído na Lei
nº 6.979/2015 por meio da Lei nº 9.488, em 03/11/2021, cujo impacto
orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e o art. 113 do ADCT e se manifestou pelo indeferimento do
pleito. O Secretário Cássio Coelho concordou com a manifestação da
SEFAZ, visto que o impacto orçamentário referente à inclusão do mu-
nicípio na Lei nº 6.979/2015 não está previsto na LOA, ressaltando
que o contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser de-
liberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. A
Casa Civil concordou com as manifestações da SEFAZ e da SEDE-
ERI. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, indeferir o
pleito da SOUFER INDUSTRIAL LTDA., visto que o município de Bar-
ra Mansa foi incluído na Lei nº 6.979/2015 por meio da Lei nº 9.488,
em 03/11/2021, cujo impacto orçamentário não está previsto na LOA,
não atendendo o art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT. Os membros da
CPPDE enfatizaram que o contribuinte poderá apresentar novo reque-
rimento para ser deliberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as
irregularidades. Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar
utilizando tacitamente o incentivo fiscal condicionado, fica desde já de-
senquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, reme-
tendo-se os autos à SEFAZ para prosseguimento. 28. Solicitação de
enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015.
OASISFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA. PROCESSO:
SEI-220010/000164/2022. A solicitante é uma fabricante de estruturas
metálicas, fundição de ferro e aço, que está em processo de implan-
tação no município de Magé/RJ. A empresa foi constituída no segun-
do semestre de 2021 e alega ter adquirido um terreno de cerca de 44
mil m² para a construção de suas instalações. Quanto ao impacto
econômico decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê um
investimento da ordem de R$ 3.800.000,00. O estudo mercadológico
elaborado pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas
que atuam no setor beneficiado, atualmente no estado do Rio de Ja-
neiro está concentrada, principalmente, em municípios integrantes da
Região Metropolitana, a saber: Aperibé (16); Rio de Janeiro (05); Gua-
pimirim (03); São Gonçalo (03). Em vista disso, o estudo mercado-
lógico apontou que não há concorrência predatória frente às empresas
de menor porte. Quanto ao impacto social decorrente da concessão
do incentivo, o projeto prevê a geração de 40 (quarenta) postos de
trabalho, sendo de nível Superior 2 (dois), de nível Técnico 4 (quatro),
de nível Médio 22 (vinte e dois), e de nível Fundamental 12 (doze).
De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente
apresentou toda a documentação cadastral e ambiental exigida em lei.
A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Im-
pacto Mercadológico e na Nota Metodológica entendeu que o presen-
te pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Es-
tado e opinou pelo seu deferimento. A SEFAZ informou que o mu-
nicípio em que a requerente se encontra, Magé, foi incluído na Lei nº
6.979/2015 por meio da Lei nº 9.663, em 05/04/2022, cujo impacto
orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo o art. 14 da
LRF e art. 113 do ADCT e se manifestou pelo indeferimento do pleito.
O Secretário Cássio Coelho concordou com a manifestação da SE-
FAZ, visto que o impacto orçamentário referente à inclusão do mu-
nicípio na Lei nº 6.979/2015 não está previsto na LOA, ressaltando
que o contribuinte poderá apresentar novo requerimento para ser de-
liberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregularidades. A
Casa Civil concordou com as manifestações da SEFAZ e da SEDE-
ERI. DECISÃO: Os membros decidiram, por unanimidade, indeferir o
pleito da OASISFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AÇOS LTDA.,
visto que o município em que a requerente se encontra, Magé, foi in-
cluído na Lei nº 6.979/2015 por meio da Lei nº 9.663, em 05/04/2022,
cujo impacto orçamentário não está previsto na LOA, não atendendo
o art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT. Os membros da CPPDE en-
fatizaram que o contribuinte poderá apresentar novo requerimento pa-
ra ser deliberado pela CPPDE, tão logo sejam sanadas as irregula-
ridades. Decidiram, ainda, que na hipótese de a empresa estar uti-
lizando tacitamente o incentivo fiscal condicionado, fica desde já de-
senquadrada, na forma do art. 12 do Decreto nº 47.201/2020, reme-
tendo-se os autos à SEFAZ para prosseguimento. 29. Solicitação de
enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020
PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HIDRÁULICOS EI-
RELI. PROCESSO: SEI-220010/000481/2021. A solicitante é uma em-
presa que atua como comércio atacadista de materiais de construção
em geral, constituída em 2002, no município do Rio de Janeiro. Quan-
to ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo, a so-
licitante não apresentou em seu projeto, valores a título de investi-
mento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obrigação
como pré-requisito. Quanto ao impacto social decorrente da conces-
são do incentivo, o projeto prevê a geração de 06 (seis) postos de
trabalho, sendo 04 (quatro) de nível médio/técnico e 02 (dois) de nível
fundamental. De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a
requerente apresentou toda a documentação cadastral e ambiental
exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado e na
Nota Metodológica entendeu que o presente pleito não se mostra in-
teressante ao desenvolvimento econômico do Estado e opinou pelo
seu indeferimento. A SEFAZ informou que a empresa não se encontra
com a situação fiscal e cadastral regular, assim como, não possui co-
mo objeto social exclusivo o comércio atacadista, não atendendo as
disposições contidas no Art. 7º da lei nº 9.025/2020, opinando pelo
indeferimento. O Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Al-
buquerque Júnior concordaram com a manifestação da SEFAZ. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, indeferir
o pleito da PEDRO E JULIA MATERIAIS DE CONTRUÇÃO E HI-
DRÁULICOS EIRELI no regime tributário especial instituído pela Lei nº
9.025/2020, tendo em vista o não atendimento às disposições conti-
das no art. 7º da Lei nº 9.025/2020. Decidiram, ainda, que na hipó-
tese de a empresa estar utilizando tacitamente o incentivo fiscal con-
dicionado, fica desde já desenquadrada, na forma do art. 12 do De-
creto nº 47.201/2020, remetendo-se os autos à SEFAZ para prosse-
guimento. 30. Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ pre-
visto na Lei nº 9.025/2020. ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E
IMPORTAÇÃO LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000296/2021. A solici-
tante é uma empresa comercial atacadista do ramo de abrasivos, pro-
dutos para soldagem e equipamentos de proteção, situada no muni-
cípio do Rio de Janeiro, no bairro da Penha Circular, constituída em
2009. O projeto apresentado pela empresa visa recompor suas mar-
gens operacionais de faturamento, possibilitando exercer competitivi-
dade frente aos seus concorrentes que já possuem incentivos fiscais
instituídos pelo Programa RIOLOG e pelo Decreto nº 44.498/2013.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a título de in-
vestimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obri-

gação como pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado pela
CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas que atuam no
setor beneficiado, atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem
416 (quatrocentos e dezesseis) sociedades empresárias que possuem
o mesmo CNAE, sendo que 13 (treze) contam com tratamento tribu-
tário especial (TTE). Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN
concluiu que não há concorrência predatória frente às empresas de
menor porte. Quanto ao impacto social decorrente da concessão do
incentivo, o projeto prevê a geração de 42 (quarenta e dois) postos
de trabalho, sendo 02 (quatro) de nível superior, 25 (vinte e cinco) de
nível médio/técnico e 15 (quinze) de nível fundamental. De acordo
com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou
toda a documentação cadastral e ambiental exigida em lei. Inicialmen-
te a CODIN havia opinado pelo deferimento do pleito, no entanto,
após a confecção do Estudo de Impacto Mercadológico e da Nota
Metodológica entendeu que o presente pleito não se mostra interes-
sante ao desenvolvimento econômico do Estado, devido à alta renún-
cia fiscal frente ao impacto da geração de emprego e renda apresen-
tados para o município e opinou pelo seu indeferimento. O Secretário
Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuse-
ram baixar o processo em diligência para que a CODIN esclareça
quais foram os fatos que implicaram a mudança de opinião, conside-
rando o relatório e o estudo apresentados. A SEFAZ informou que a
empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar
em diligência o processo da ABRASEG COMÉRCIO ATACADISTA E
IMPORTAÇÃO LTDA., para que a CODIN esclareça quais foram os
fatos que implicaram a mudança de opinião, considerando os relató-
rios apresentados, a renúncia fiscal hipotética registrada e promova a
adequação do relatório, caso necessário. 31. Solicitação de enquadra-
mento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. ATACADO
E DISTRIBUIDORA RIO PETRÓPOLIS EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000429/2021. A solicitante é uma empresa comercial atacadis-
ta no setor de distribuição de alimentos em geral, produtos de lim-
peza, higiene pessoal e bebidas em geral, situada no município de
Duque de Caxias, constituída em 2021. A requerente informou em seu
projeto que busca o crescimento na distribuição dos produtos que co-
mercializa e ter mais competitividade frente aos seus concorrentes,
que segundo aduz, já possuem incentivos fiscais com base na Lei nº
9.025/2020, Lei nº 4.173/2003, Decreto nº 36.453/2004 e Decreto nº
44.498/2013. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão
do incentivo, a solicitante não apresentou em seu projeto, valores a
título de investimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe
tal obrigação como pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado
pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor beneficiado, atualmente no Estado do Rio de Janeiro,
existem 192 (cento e noventa e dois) sociedades empresárias que
possuem o mesmo CNAE, sendo que 22 (vinte e duas) contam com
tratamento tributário especial (TTE). Diante disso, o estudo apresen-
tado pela CODIN conclui que não há concorrência predatória. Quanto
ao impacto social decorrente da concessão do incentivo, o projeto
prevê a geração de 32 (trinta e dois) postos de trabalho, sendo 01
(um) de nível superior, 23 (vinte e três) de nível médio/técnico e 08
(oito) de nível fundamental. De acordo com o relatório circunstanciado
da CODIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e
ambiental exigida em lei. A CODIN com base no Relatório Circuns-
tanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodoló-
gica entendeu que o presente pleito se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado, e opinou pelo seu deferimento. A
SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e
cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e dos
investimentos, o pleito da empresa se apresenta como importante pa-
ra o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DE-
CISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito da ATACADO E DISTRIBUIDORA RIO PETRÓPOLIS EIRELI no
regime tributário especial instituído pela Lei nº 9.025/2020. 32. Soli-
citação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº
9.025/2020. STAM METALÚRGICA LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000362/2021. A solicitante é uma empresa de distribuição de
produtos do segmento de materiais de construção fabricados pela sua
matriz, constituída em maio de 2021, no município de Nova Friburgo.
A requerente informou em seu projeto que o objetivo é melhorar a
competitividade no mercado, frente as empresas concorrentes de ou-
tros estados e propiciar a geração de postos de trabalho. Quanto ao
impacto econômico decorrente da concessão do incentivo, a solicitan-
te não apresentou em seu projeto, valores a título de investimento,
ressaltando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obrigação como
pré-requisito. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou
que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficia-
do, atualmente no Estado do Rio de Janeiro, existem 35 (trinta e cin-
co) sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo
que nenhuma possui tratamento tributário especial (TTE). Além disso,
o estudo mercadológico destacou no cenário macroeconômico, que a
atividade de Comércio Atacadista de Construção em Geral vem redu-
zindo ao longo dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro,
existindo lacuna para o crescimento do segmento no espaço geográ-
fico em que se situa a requerente. Diante disso, o estudo apresentado
pela CODIN conclui que não há concorrência predatória. De acordo
com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou
toda a documentação cadastral e ambiental exigida em lei. Quanto ao
impacto social decorrente da concessão do incentivo, a empresa não
apresentou previsão para geração de empregos, nem mesmo número
de empregados no mês de protocolo. A CODIN, com base no Re-
latório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na No-
ta Metodológica entendeu que o presente pleito se mostra interessan-
te ao desenvolvimento econômico do Estado, mantendo a opinião pelo
seu deferimento. Entretanto, a Secretaria Executiva da CPPDE sus-
citou dúvida quanto ao fato da empresa não ter apresentado previsão
de geração de empregos, se isso se configura como não atendimento
da disposição contida no inciso IV, do art. 8º, da Lei nº 9.205/2020.
Questionou, também com base no inciso supramencionado, na hipó-
tese de a empresa já possuir empregados, se será exigida a contra-
tação de novos profissionais. Diante do exposto, com o intuito de di-
rimir tais dúvidas, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio
Albuquerque Júnior sugeriram baixar o processo em diligência para
que o assunto seja submetido às Assessorias Jurídicas da CODIN,
SEFAZ, CASA CIVIL e SEDEERI. A SEFAZ informou que a empresa
se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência
o processo da STAM METALÚRGICA LTDA para que as Assessorias
Jurídicas da CODIN, SEFAZ, CASA CIVIL e SEDEERI se manifestem
acerca da obrigação de apresentar a previsão de geração de empre-
gos, mesmo na hipótese de a empresa já possuir empregados, con-
siderando a disposição contida no inciso IV, do art. 8º, da Lei nº
9.205/2020. 33. Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ
previsto na Lei nº 9.025/2020. CENTRAL NORTE COMÉRCIO E IN-
DÚSTRIA LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000420/2021. A solicitante
declara ser um centro de distribuição no seguimento de nutrição ani-
mal, fabricando rações para bovinos, equinos, suínos e aves, cons-
tituída em agosto de 2021, no município de Nova Friburgo. No projeto
apresentado pela empresa, a requerente informou que busca alcançar
uma melhor competitividade no mercado, frente a empresas concor-
rentes de outros estados. Quanto ao impacto econômico decorrente
da concessão do incentivo, a solicitante não apresentou em seu pro-
jeto, valores a título de investimento, ressaltando que a Lei nº
9.025/2020, não impõe tal obrigação como pré-requisito. O estudo
mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a quanti-
dade de empresas que atuam no setor beneficiado, atualmente no es-
tado do Rio de Janeiro, existem 1.672 (mil seiscentos e setenta e
duas) sociedades empresárias com o mesmo CNAE principal da re-
querente, sendo que nenhuma possui tratamento tributário especial
(TTE). Além disso, o estudo mercadológico destacou no cenário ma-
croeconômico, que a atividade de Comércio Atacadista de Construção
em Geral vem crescendo ao longo dos anos no Brasil e no estado do
Rio de Janeiro, existindo lacuna para o crescimento do segmento no
espaço geográfico em que se situa a requerente. Diante disso, o es-
tudo apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência pre-
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datória. Quanto ao impacto social decorrente da concessão do incen-
tivo, o projeto prevê a geração de 09 (nove) postos de trabalho, pelo
período de 05 (cinco) anos, sendo 01 (um) de nível superior, 02 (dois)
de nível médio/técnico e 06 (seis) de nível fundamental. De acordo
com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou
toda a documentação cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN,
com base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mer-
cadológico e na Nota Metodológica, a CODIN entendeu que o pre-
sente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do
Estado e opinou pelo seu deferimento. A Secretaria Executiva da
CPPDE observou que o Estudo Mercadológico elaborado pela CODIN
registra indicadores positivos e um “To t a l ” (valor absoluto) - 4 e que,
de acordo com a Nota Metodológica aplicada na elaboração do re-
ferido Estudo, a opinião da CODIN acerca do pleito seria pelo inde-
ferimento. Diante dessa observação, o Secretário Cassio Coelho e o
Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar em diligên-
cia o processo da empresa para a CODIN esclarecer a divergência
entre a manifestação opinativa acerca do pleito e as informações
constantes no relatório e no estudo apresentados. A SEFAZ informou
que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, bai-
xar em diligência o processo da CENTRAL NORTE COMÉRCIO E IN-
DÚSTRIA LTDA., para que a CODIN esclareça a divergência entre a
manifestação opinativa acerca do pleito e as informações constantes
no relatório e no estudo apresentados. 34. Solicitação de enquadra-
mento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. MM RIO
IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI. PROCESSO: SEI-
220010/000315/2021. A solicitante é uma empresa comercial atacadis-
ta no setor de distribuição e importação de vinhos, expandindo pos-
teriormente para a área de utilidades domésticas e de produtos ali-
mentícios, constituída em 2013, no município do Rio de Janeiro. No
projeto apresentado pela empresa, a requerente informou que busca o
crescimento na distribuição dos produtos que comercializa e ter mais
competitividade frente aos seus concorrentes. Quanto ao impacto eco-
nômico decorrente da concessão do incentivo, a solicitante não apre-
sentou em seu projeto, valores a título de investimento, ressaltando
que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obrigação como pré-requisito.
O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a
quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado, atualmente
no Estado do Rio de Janeiro, existem 60 (sessenta) sociedades em-
presárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 03 (três) contam
com tratamento tributário especial (TTE). Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de
48 (quarenta e oito) postos de trabalho, sendo 06 (seis) de nível su-
perior, 06 (seis) de nível superior terceirizado, 04 (quatro) de técnico
terceirizado, 04 (quatro) de nível médio, 20 (vinte) representantes co-
merciais) e 8 (oito) de nível fundamental terceirizado. De acordo com
o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a
documentação cadastral e ambiental exigida em lei. A CODIN, com
base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercado-
lógico e na Nota Metodológica, a CODIN entendeu que o presente
pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Es-
tado e opinou pelo seu deferimento. A Secretaria Executiva da CPP-
DE observou que o Estudo Mercadológico elaborado pela CODIN re-
gistra indicadores positivos e um “To t a l ” (valor absoluto) - 4 e que, de
acordo com a Nota Metodológica aplicada na elaboração do referido
Estudo, a opinião da CODIN acerca do pleito seria pelo indeferimento.
Diante dessa observação, o Secretário Cassio Coelho e o Sr. Rubens
Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar em diligência o proces-
so da empresa para a CODIN esclarecer a divergência entre a ma-
nifestação opinativa acerca do pleito e as informações constantes no
relatório e no estudo apresentados. A SEFAZ informou que a empresa
se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência
o processo da MM RIO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, pa-
ra que a CODIN esclareça a divergência entre a manifestação opi-
nativa acerca do pleito e as informações constantes no relatório e no
estudo apresentados. 35. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. BARRINHAS COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000055/2022. A solicitante é uma empresa comercial atacadis-
ta no setor de distribuição de alimentos, cereais, leguminosas, fari-
nhas, amidos e bebidas (vinho), situada no município do Rio de Ja-
neiro, constituída em 1990, no município do Rio de Janeiro. A reque-
rente informou em seu projeto que busca a redução da carga tribu-
tária, e ter mais competitividade interna e externa frente aos seus
concorrentes de outros estados. Quanto ao impacto econômico decor-
rente da concessão do incentivo, a solicitante não apresentou em seu
projeto, valores a título de investimento, ressaltando que a Lei nº
9.025/2020, não impõe tal obrigação como pré-requisito. O estudo
mercadológico elaborado pela CODIN apontou que quanto a quanti-
dade de empresas que atuam no setor beneficiado, atualmente no Es-
tado do Rio de Janeiro, existem 192 (cento e noventa e duas) so-
ciedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 97
(noventa e sete) contam com tratamento tributário especial (TTE).
Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN concluiu que não há
concorrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente da con-
cessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 27 (vinte e sete)
postos de trabalho, pelo período de 05 (cinco) anos, sendo 09 (nove)
de nível superior, 16 (dezesseis) de nível médio/técnico e 02 (dois) de
nível fundamental. De acordo com o relatório circunstanciado da CO-
DIN, a requerente apresentou toda a documentação cadastral e am-
biental exigida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstan-
ciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica
entendeu que o presente pleito não se mostra interessante ao desen-
volvimento econômico do Estado, devido à hipotética alta renúncia fis-
cal frente a geração de emprego e renda apresentados para o mu-
nicípio e opinou pelo seu indeferimento. Apesar da CODIN apresentar
relatório com indeferimento, o seu atual representante suscitou dúvida
quanto o disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 9.025/2020, que
trata do recolhimento mínimo. Com isso, a CODIN sugeriu baixar em
diligência o processo para reavaliar a hipotética alta renúncia fiscal.
Diante disso, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Al-
buquerque Júnior acolheram a sugestão da CODIN e propuseram bai-
xar o processo em diligência, para que a CODIN reavalie a hipotética
alta renúncia fiscal. A SEFAZ informou que a empresa se encontra
com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da
CPPDE decidiram, por unanimidade, acolhendo a sugestão da CO-
DIN, baixar em diligência o processo da BARRINHAS COMÉRCIO E
IMPORTAÇÃO DE BEBIDAS E CEREAIS LTDA., para que a CODIN
reavalie a hipotética alta renúncia fiscal, e caso seja necessário, ade-
que o relatório e o estudo apresentados e consequentemente sua ma-
nifestação opinativa. 36. Solicitação de enquadramento no TTE de
ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020. TROLL DISTRIBUIDORA DE
COSMÉTICOS LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000085/2022. A soli-
citante é uma empresa comercial atacadista e atuará no setor distri-
buição de cosméticos e de perfumaria, constituída em 2021, no mu-
nicípio de Duque de Caxias. A requerente informou em seu projeto
que competitividade frente aos seus concorrentes. Quanto ao impacto
econômico decorrente da concessão do incentivo, a solicitante não
apresentou em seu projeto, valores a título de investimento, ressal-
tando que a Lei nº 9.025/2020, não impõe tal obrigação como pré-
requisito. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado,
atualmente no Estado do Rio de Janeiro, existem 915 (novecentos e
quinze) sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo
que 60 (sessenta) contam com tratamento tributário especial (TTE).
Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN conclui que não há
concorrência predatória. Quanto ao impacto social decorrente da con-
cessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 26 (vinte e seis)
postos de trabalho, pelo período de 05 (cinco) anos, sendo 01 (um)
de nível médio/técnico e 25 (vinte e cinco) de nível fundamental. De
acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apre-
sentou toda a documentação cadastral e ambiental exigida em lei. A
CODIN com base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de Impacto
Mercadológico e na Nota Metodológica entendeu que o presente pleito
se mostra interessante ao desenvolvimento econômico do Estado. A
Secretaria Executiva da CPPDE verificou que na apresentação da

CODIN havia informações divergentes com as constantes no Relatório
Circunstanciado, acerca dos valores referentes à razão entre a renún-
cia fiscal e quantidade de empregos e a média salarial. Diante disso,
o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Jú-
nior propuseram baixar o processo em diligência, para que a CODIN
verifique os reais valores envolvidos no cálculo de proporção renúncia
fiscal/empregos e a média salarial. A SEFAZ informou que a empresa
se encontra com a situação fiscal e cadastral regular. DECISÃO: Os
membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência
o processo da TROLL DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.,
para que a CODIN verifique os valores do cálculo de proporção re-
núncia fiscal/empregos e a média salarial, haja vista a divergência de
informações observadas na apresentação e no Relatório Circunstan-
ciado, e adeque o relatório, caso seja necessário. 37. Solicitação de
enquadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 9.025/2020.
TOTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA. PRO-
CESSO: SEI- 220010/000383/2021. A solicitante é uma empresa co-
mercial atacadista no setor de distribuição de produtos de informática
em geral, constituída em 2018, no município do Rio de Janeiro. A re-
querente informou em seu projeto que busca o crescimento da dis-
tribuição e logística dos produtos que comercializa oriundos de diver-
sas indústrias, possibilitando melhor competitividade no mercado, fren-
te aos seus concorrentes atacadistas capixabas que, segundo ela, já
possuem incentivo fiscal. Quanto ao impacto econômico decorrente da
concessão do incentivo, a solicitante não apresentou em seu projeto,
valores a título de investimento, ressaltando que a Lei nº 9.025/2020,
não impõe tal obrigação como pré-requisito. O estudo mercadológico
elaborado pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas
que atuam no setor beneficiado, atualmente no Estado do Rio de Ja-
neiro, existem 185 (cento e oitenta e cinco) sociedades empresárias
que possuem o mesmo CNAE, sendo que nenhuma conta com tra-
tamento tributário especial (TTE). Além disso, o estudo mercadológico
destacou no cenário macroeconômico, que a atividade de Comércio
Atacadista de Equipamentos de Informática vem crescendo ao longo
dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo lacuna
para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que se si-
tua a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN
conclui que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto social
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 5
(cinco) postos de trabalho, sendo todos de nível médio. De acordo
com o relatório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou
toda a documentação cadastral e ambiental exigida na lei. A CODIN,
anteriormente decidiu pelo indeferimento. E, com base no Relatório
Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na Nota Me-
todológica, a CODIN entendeu que o presente pleito não se mostra
interessante ao desenvolvimento econômico do Estado, mantendo a
opinião pelo seu indeferimento, devido à alta renúncia fiscal frente a
baixa geração de emprego. Apesar da CODIN apresentar relatório
com indeferimento, o seu atual representante suscitou dúvida quanto
o disposto no inciso I do art. 7º da Lei nº 9.025/2020, que trata do
recolhimento mínimo. Com isso, a CODIN sugere baixar em diligência
para reavaliar a hipotética alta renúncia fiscal. Diante disso, o Secre-
tário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior aco-
lheram a sugestão da CODIN e propuseram baixar o processo em di-
ligência, para que a CODIN reavalie a hipotética alta renúncia fiscal.
A SEFAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por
unanimidade, acolhendo a sugestão da CODIN, baixar em diligência o
processo da TOTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA
LTDA., para que a CODIN reavalie a hipotética alta renúncia fiscal, e
caso seja necessário, adeque o relatório e o estudo apresentados e
consequentemente sua manifestação opinativa. 38. Solicitação de en-
quadramento no TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015.
MAXSTEEL INDÚSTRIA LTDA. PROCESSO: SEI-
220010/000227/2022. A solicitante é uma empresa de fabricação de
estruturas de aço estilo steel frame, base para construção de casas
contemporâneas, técnica denominada como “construção a seco”,
constituída em 2022, no município de Japeri - Distrito Industrial. A re-
querente informou em seu projeto que busca a obtenção de ganhos
de competitividade. Quanto ao impacto econômico decorrente da con-
cessão do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$
1,88 milhão. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou
que quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficia-
do, atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 220 (duzentas e
vinte) sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo
que 06 (seis) contam com tratamento tributário especial (TTE). Além
disso, o estudo mercadológico destacou no cenário macroeconômico,
que a atividade de Fabricação de Estruturas Metálicas vem crescendo
ao longo dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo
lacuna para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que
se situa a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CO-
DIN conclui que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto
social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a ge-
ração de 31 (trinta e um) postos de trabalho, pelo período de 05 (cin-
co) anos, sendo 01 (um) de nível superior e 30 (trinta) de nível mé-
dio/técnico. De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a
requerente apresentou toda a documentação cadastral e ambiental
exigida em lei. Com base no Relatório Circunstanciado, no Estudo de
Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica, a CODIN entendeu
que o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento eco-
nômico do Estado, mantendo a opinião pelo seu deferimento. A SE-
FAZ informou que a empresa se encontra com a situação fiscal e ca-
dastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o ponto
de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e dos
investimentos, o pleito da empresa se apresenta como relevante para
o desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro. DECI-
SÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, deferir o
pleito da MAXSTEEL INDÚSTRIA LTDA. no regime tributário especial
instituído pela Lei nº 6.979/2015. 39. Solicitação de enquadramento no
TTE de ICMS/RJ previsto na Lei nº 6.979/2015. GALPÃO DO AÇO
DE SAQUAREMA LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000189/2022. A
solicitante é uma empresa de beneficiamento de aços planos e lon-
gos, constituída em 2022, no município de Saquarema. A requerente
informou em seu projeto que busca a obtenção de ganhos de com-
petitividade na região da Baixada Litorânea e nos municípios da re-
gião Centro-sul e do Médio Paraíba fluminenses, enquanto sua filial
varejista teria por objetivo suprir as necessidades imediatas dos con-
sumidores finais localizados no entorno da empresa em Saquarema e
adjacências. Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão
do incentivo, o projeto prevê um investimento da ordem de R$ 716
mil. O estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que
quanto a quantidade de empresas que atuam no setor beneficiado,
atualmente no estado do Rio de Janeiro, existem 36 (trinta e seis)
sociedades empresárias que possuem o mesmo CNAE, sendo que 02
(duas) contam com tratamento tributário especial (TTE). Além disso, o
estudo mercadológico destacou no cenário macroeconômico, que a
atividade de Fabricação de Estruturas Metálicas vem crescendo ao
longo dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existe la-
cuna para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que
se situa a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CO-
DIN concluiu que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto
social decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a ge-
ração de 25 (vinte e cinco) postos de trabalho, pelo período de 05
(cinco) anos, sendo 01 (um) de nível superior, 06 (seis) de nível mé-
dio/técnico e 18 (dezoito) de nível fundamental. De acordo com o re-
latório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a do-
cumentação cadastral e ambiental exigida em lei. Com base no Re-
latório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na No-
ta Metodológica, a CODIN entendeu que o presente pleito se mostra
interessante ao desenvolvimento econômico do Estado, mantendo a
opinião pelo seu deferimento. A SEFAZ informou que a empresa se
encontra com a situação fiscal e cadastral regular. O Secretário Cás-
sio Coelho expôs que, sob o ponto de vista econômico, diante da ge-
ração de postos de trabalho e dos investimentos, o pleito da empresa
se apresenta como importante para o desenvolvimento econômico do
estado do Rio de Janeiro. DECISÃO: Os membros da CPPDE deci-
diram, por unanimidade, deferir o pleito da GALPÃO DO AÇO DE SA-
QUAREMA LTDA. no regime tributário especial instituído pela Lei nº

6.979/2015. 40. Solicitação de enquadramento no TTE de ICMS/RJ
previsto no Decreto nº 4.178/2003. COMÉRCIO DE SUCATA CAMPO-
GRANDENSE LTDA. PROCESSO: SEI-220010/000229/2022. A solici-
tante é um comércio atacadista de resíduos de papel e papelão,
constituída em 2017, no município do Rio de Janeiro. A requerente
informou em seu projeto que busca desenvolver sua unidade industrial
de reciclagem de papelão e materiais plásticos, cujos produtos seriam
destinados à produção de embalagens. Quanto ao impacto econômico
decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê um investimen-
to da ordem de R$ R$ 2,5 milhões. O estudo mercadológico elabo-
rado pela CODIN apontou que quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor beneficiado, atualmente no Estado do Rio de Janeiro,
existem 1.146 (mil, cento e quarenta e seis) sociedades empresárias
que possuem o mesmo CNAE, sendo que nenhuma conta com tra-
tamento tributário especial (TTE). Além disso, o estudo mercadológico
destacou no cenário macroeconômico, que a atividade de Comércio
Atacadista de Resíduos de Papel e Papelão vem crescendo ao longo
dos anos no Brasil e no estado do Rio de Janeiro, existindo lacuna
para o crescimento do segmento no espaço geográfico em que se si-
tua a requerente. Diante disso, o estudo apresentado pela CODIN
concluiu que não há concorrência predatória. Quanto ao impacto so-
cial decorrente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração
de 48 (quarenta e oito) postos de trabalho, pelo período de 05 (cinco)
anos, sendo 01 (um) de nível superior, 29 (vinte e nove) de nível mé-
dio/técnico e 18 (dezoito) de nível fundamental. De acordo com o re-
latório circunstanciado da CODIN, a requerente apresentou toda a do-
cumentação cadastral e ambiental exigida em lei. Com base no Re-
latório Circunstanciado, no Estudo de Impacto Mercadológico e na No-
ta Metodológica, a CODIN entendeu que o presente pleito se mostra
interessante ao desenvolvimento econômico do Estado, mantendo a
opinião pelo seu deferimento. A Secretaria Executiva da CPPDE ve-
rificou que o Relatório Circunstanciado da CODIN registra renúncia fis-
cal hipotética, e que o Estudo Mercadológico, também elaborado pela
CODIN, registra indicadores baixos e um “To t a l ” (valor absoluto) - 4 e
que, de acordo com a Nota Metodológica aplicada na elaboração do
referido Estudo, a opinião da CODIN acerca do pleito seria pelo in-
deferimento. Diante dessa observação o Secretário Cassio Coelho e o
Sr. Rubens Antônio Albuquerque Júnior propuseram baixar em diligên-
cia o processo da empresa para a CODIN esclarecer (i) a renúncia
hipotética registrada no Relatório Circunstanciado, e (ii) a divergência
entre a manifestação opinativa acerca do pleito e as informações
constantes no relatório e no estudo apresentados. A SEFAZ informou
que a empresa se encontra com a situação fiscal e cadastral regular.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, bai-
xar em diligência o processo da COMÉRCIO DE SUCATA CAMPO-
GRANDENSE LTDA., para que a CODIN esclarecer (i) a renúncia hi-
potética registrada no Relatório Circunstanciado, e (ii) a divergência
entre a manifestação opinativa acerca do pleito e as informações
constantes no relatório e no estudo apresentados, e adeque o rela-
tório, caso necessário.
RECURSOS. PARACAMBI INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PERFILA-
DOS LTDA. Lei nº 6.979/2015. SEI-220010/000280/2021. A solicitante
é uma fabricante de relaminados, trefilados e perfilados de aço, lo-
calizada no município de Paracambi/RJ que solicitou enquadramento
no regime especial de tributação instituído pela Lei nº 6.979/2015.
Quanto ao impacto econômico decorrente da concessão do incentivo,
o projeto prevê um investimento da ordem de R$ R$ 4.150.000,00. O
estudo mercadológico elaborado pela CODIN apontou que a atividade
está concentrada, principalmente, em municípios do interior do Estado,
a saber: Pinheiral (08); Itaguaí (03); Saquarema (02) e Barra Mansa
(02). Apontou, ainda, que quanto a quantidade de empresas que
atuam no setor, atualmente, no estado do Rio de Janeiro, existem 02
(duas) sociedades empresariais com o mesmo cujo CNAE principal da
empresa possuem tratamento tributário especial (TTE), estando situa-
das nos municípios de Pinheiral e Vassouras. Diante disso, o estudo
apresentado pela CODIN concluiu que não há concorrência predatória
frente às empresas de menor porte. Quanto ao impacto social decor-
rente da concessão do incentivo, o projeto prevê a geração de 60
(sessenta) postos de trabalho, sendo eles: 2 (dois) de nível superior,
28 (vinte e oito) de nível técnico/médio e 30 (trinta) de nível Funda-
mental. De acordo com o relatório circunstanciado da CODIN, a re-
querente apresentou toda a documentação cadastral e ambiental exi-
gida em lei. A CODIN, com base no Relatório Circunstanciado, no Es-
tudo de Impacto Mercadológico e na Nota Metodológica entendeu que
o presente pleito se mostra interessante ao desenvolvimento econô-
mico do Estado e opinou pelo seu deferimento. Ocorre que o pleito
da empresa foi indeferido na 3ª Reunião ordinária da CPPDE de
2022, em virtude de irregularidade fiscal e cadastral. Em virtude disso,
a empresa apresentou Pedido de Reexame, alegando em síntese que
possuía à época do protocolo, regularidade fiscal e cadastral. Por fim,
a SEFAZ constatou que a empresa se encontra com a situação fiscal
e cadastral regular. O Secretário Cássio Coelho expôs que, sob o
ponto de vista econômico, diante da geração de postos de trabalho e
dos investimentos e visto que a empresa apresenta regularidade fiscal
e cadastral, opina pelo deferimento do pleito. DECISÃO: Os membros
da CPPDE decidiram, por unanimidade, acolher o recurso e deferir o
pleito da PARACAMBI INDÚSTRIAS E COMÉRCIO DE PERFILADOS
LTDA no regime tributário especial instituído pela Lei nº 6.979/2015.
Solicitação de inclusão de pauta. KARPOWERSHIP BRASIL ENER-
GIA LTDA. Lei nº 9.214/2021 e Lei nº 9.289/2021. SEI
040079/004794/2022 e 040079/004796/2022. A solicitante é uma em-
presa constituída para desenvolver e operar projetos de usinas de ge-
ração de energia termelétrica no Estado e requer o enquadramento no
Tratamento Tributário Especial previsto na Lei nº 9.214/2021, regula-
mentada pelo Decreto nº 47.767/2021, e na Lei nº 9.289/2021, regu-
lamentada pelo Decreto nº 47.768/2021, por comprovar-se vencedora
do Leilão Simplificado de Energia e Reserva de acordo com a Por-
taria Normativa nº 24/GM/MME/2021. O projeto constitui geração de
energia elétrica e compreende quatro usinas termelétricas flutuantes e
uma unidade de armazenagem e regaseificação de GNL (FSRU), as
quais estão localizadas próximas ao Porto de Itaguaí, com capacidade
de geração instalada no total das quatro embarcações de 560 MW.
Foi apresentado um pedido de excepcionalidade na análise do pleito
pela requerente sob o argumento de que, nos termos do artigo 11, §
1º e 2º do Decreto 47.201/2020, seu projeto tem caráter de manifesta
urgência e relevante interesse público para o desenvolvimento do es-
tado do Rio de Janeiro. Os membros acolheram o pleito de inclusão
de pauta dos processos da KARPOWERSHIP BRASIL ENERGIA LT-
DA. A SEFAZ, em que pese a empresa se encontrar com a situação
fiscal e cadastral regular, sugere indeferir o pleito pois o impacto or-
çamentário das Leis nº 9.214/2021 e nº 9.289/2021 não está previsto
na LOA, não atendendo o art. 14 da LRF e art. 113 do ADCT. A SU-
BOGE ponderou a motivação da sugestão de indeferimento por parte
da SEFAZ, da falta de previsão orçamentária na LOA, uma vez que já
existem Decretos Regulamentares das leis em comento publicados.
Diante disso, o Secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens Antônio Al-
buquerque Júnior propuseram baixar o processo em diligência, para
que a SEFAZ verifique se essas leis não estão, realmente, na LOA.
DECISÃO: Os membros da CPPDE decidiram, por unanimidade, de-
ferir o pedido de inclusão em Pauta da KARPOWERSHIP BRASIL
ENERGIA LTDA na 4ª Reunião Ordinária da CPPDE, para no mérito
decidir por baixar em diligência o pleito de enquadramento no regime
tributário especial instituído pela Lei nº 9.214/2021 e pela Lei nº
9.289/2021, para que a SEFAZ verifique se o impacto orçamentário
das referidas leis está, ou não, incluído na Lei Orçamentária Anual de
2023.
EXTRA PAUTA. UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. Decreto
46.799/2019. PROCESSO SEI-220010/000182/2022. A GNA - Gás
Natural Açu é uma joint venture entre as empresas Gás Natural Açu
Infraestrutura S.A, Siemens Participações Ltda. e SPIC Brasil Térmi-
cas e Participações S.A., dedicada ao desenvolvimento, implantação e
operação de projetos estruturantes e sustentáveis de gás e energia. O
projeto, que se encontra em fase pré-operacional, consiste na imple-
mentação de uma usina a gás natural localizada no Porto do Açu, em
São João da Barra/RJ. O projeto como um todo compreende (i) duas
usinas a gás natural: a UTE GNA I, já em operação comercial, e a
UTE GNA II (que juntas somam 3 GW de energia firme para o Brasil),
(ii) um terminal de GNL, onde está atracada a Unidade flutuante de
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armazenamento e regaseificação BW Magna, embarcação responsável
por armazenar e regaseificar até 28 milhões de m3 de gás por dia,
além de (iii) duas linhas de transmissão. Em consulta à SEFAZ, a Co-
ordenadoria de Consultas Jurídico Tributárias da Secretaria de Estado
de Fazenda informou que incentivo fiscal instituído pelo Decreto nº
46.799/2019 trata de incentivo fiscal condicionado, determinando a
apresentação de Carta-Consulta à Companhia de Desenvolvimento In-
dustrial do Estado do Rio de Janeiro, e que o pleito fosse submetido
à apreciação da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvol-
vimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, obedecendo aos
procedimentos do Regimento Interno da CPPDE. Em decorrência, a
empresa solicitou o enquadramento no regime tributário previsto no
Decreto nº 46.799/2019, e em 25/04/2022 foi aberto processo junto à
CODIN, para análise. Todavia, a Assessoria Jurídica da CODIN regis-
trou entendimento distinto, e entendeu que o tratamento especial em
questão não estaria condicionado a contrapartidas. A Assessoria Ju-
rídica da SEFAZ se manifestou no sentido que competiria, em última
análise, aos órgãos técnicos do Estado, sendo certo que, no âmbito
desta Pasta, a Subsecretaria de Estado de Receita da SEFAZ já se
pronunciou no sentido de que “o Decreto nº 46.799/19 se enquadra
como um incentivo fiscal condicionado”. Por fim, a Assessoria Jurídica
da SEDEERI ressaltou que que a apreciação acerca da caracteriza-
ção se determinado benefício fiscal é condicionado ou não, envolve
aspectos de cunho técnico-operacional, financeiro e/ou econômico,
alheios à esfera de competências das Assessorias Jurídicas das Se-
cretarias de Estado. O secretário Cássio Coelho e o Sr. Rubens An-
tônio Albuquerque Júnior propuseram baixar o processo em diligência
o pleito da empresa, para que seja enviado à d. Procuradoria do Es-
tado do Rio de Janeiro, para um Parecer conclusivo e seja dirimida a
dúvida se o incentivo fiscal do Decreto nº 46.799/2019 refere-se a um
incentivo fiscal condicionado ou não. DECISÃO: Os membros da CPP-
DE decidiram, por unanimidade, baixar em diligência o processo da
UTE GNA II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. para que seja enviado à
d. Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, para que seja dirimida a
dúvida se o incentivo fiscal instituído por meio do Decreto nº
46.799/2019 refere-se a um incentivo fiscal condicionado ou não, e
com isso se obtenha um Parecer Jurídico da nossa d. PGE/RJ acerca
do tema.
Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Comissão deu por en-
cerrada a reunião, mandando que se lavrasse a presente Ata, que de-
pois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes, ou
por seus representantes, e pelos convidados.

ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

AGÊNCIA REGULADORA DE ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATO DO CONSELHEIRO-PRESIDENTE

PORTARIA AGENERSA Nº 766 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2022

DESIGNAR SERVIDOR PARA RESPONDER
PELA SUPERINTENDÊNCIA ADMNISTRATIVA
DA AGENERSA.

O CONSELHEIRO-PRESIDENTE DA AGÊNCIA REGULADORA DE
ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DO RIO DE JA-
NEIRO (AGENERSA), no uso das atribuições legais e regulamenta-
res, e o constante dos autos do processo n° SEI-
220007/002305/2022,
CONSIDERANDO:
- a necessidade de assegurar o funcionamento contínuo e eficiente
dos órgãos públicos, visando evitar descontinuidade das tarefas de-
senvolvidas,

- a determinação contida no art. 35, §3º do Decreto Estadual nº.
2.479, de 08 de março de 1979,

- o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37 da Cons-
tituição Federal de 1988,

- o disposto na Portaria AGENERSA Nº 746 DE 19 DE JULHO DE
2022,
R E S O LV E :
Art. 1º - Designar o servidor Luís Cláudio Martinez Mesquita, ID Fun-
cional nº 51063425, para responder, sem prejuízos de suas atribui-
ções, pelo expediente da Superintendência Administrativa da AGE-
NERSA nas eventuais faltas e impedimentos do Titular.
Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2022
RAFAEL CARVALHO DE MENEZES

Conselheiro-Presidente
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