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Capas, casacos e artigos semelhantes de proteção, de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
Capas, casacos e artigos semelhantes de proteção, de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos,
recobertos ou estratificados, com plástico ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
Vestuário de uso masculino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico
ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
Vestuário de uso feminino, de tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico
ou com outras matérias, ou de tecidos com borracha
Luvas de proteção têxteis, exceto de malha
Máscaras de proteção, máscaras cirúrgicas, toucas de proteção, capas descartáveis, material hospitalar
descartável, protetores de pés (prope), de falso tecido
Compressas frias que consistem em compressas frias de reação química endotérmica de uso único, instantâneas, combinadas com um revestimento externo de têxteis
Compressas oculares, cada uma consistindo de uma capa de tecido cheia de contas de sílica ou gel, com
ou sem uma tira de velcro
Máscaras faciais de uso único, de tecidos
Almofadas de gel de matérias têxteis, cada uma com mangas de tecido removível, na forma de corações,
círculos ou quadrantes
Embalagens a quente de material têxtil de uso único (reação química exotérmica)
Esponjas de laparotomia de algodão
Correias de segurança ou de proteção do paciente de materiais têxteis, com prendedores de gancho e
laço ou trava de escada
Mangas de manguito de pressão única de material têxtil
Esponjas de gaze tecida de algodão em tamanhos quadrados ou retangulares
De fibras sintéticas ou artificiais individual
Para gases medicinais
Clip nasal e grampos metálicos em ferro ou aço, próprio para máscara de proteção
Esterilizadores médico-cirúrgicos ou de laboratório
Aparelhos para tratamento térmico de matérias por indução ou por perdas dielétricas (Equipamento de RTPCR)
Óculos de segurança
Viseiras de segurança
Hemogasômetro, aplicação para análise automática de PH, PCO2 e PO2
De capacidade inferior ou igual a 2cm3
Seringas
Seringas
De aço cromo-níquel, bisel trifacetado e diâmetro exterior igual ou superior a 1,6mm, do tipo das utilizadas
com bolsas de sangue
Agulhas tubulares de metal
Agulhas para suturas
Agulhas para medicina e cirurgia
Cateteres de poli(cloreto de vinila), para embolectomia arterial
Cateteres de poli(cloreto de vinila), para termodiluição
Cateteres intravenosos periféricos, de poliuretano ou de copolímero de etilenotetrafluoretileno (ETFE)
Agulhas tubulares de metal e agulhas para suturas
Artigo para fístula arteriovenosa, composto de agulha, base de fixação tipo borboleta, tubo plástico com
conector e obturador
Tubo laríngeo, de plástico, próprio para procedimentos anestésicos ou cirúrgicos de rotina, com ventilação
espontânea e/ou controlada
Seringas, agulhas, cateteres, cânulas e instrumentos semelhantes
Para transfusão de sangue ou infusão intravenosa
Oxigenação por membrana extracorpórea (OMEC)
Kits de intubação
Aparelhos de ozonoterapia
Aparelhos respiratórios de reanimação
Respiradores automáticos (pulmões de aço)
Ventiladores médicos (aparelhos de respiração artificial)
Máscaras contra gases
aparelhos respiratórios e máscaras contra gases, exceto as máscaras de proteção desprovidas de mecanismo e de elemento filtrante amovível
Termômetros clínicos
Termômetros digitais ou termômetros infravermelhos
Instrumentos e aparelhos utilizados em laboratórios clínicos para diagnóstico in vitro
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Parágrafo Único - As vagas fixadas para os CH-QOA/QOE a
serem destinadas de acordo com o percentual previsto no inciso I deste artigo serão distribuídas entre as QPMP-0,
QPMP-2, QPMP-4, QPMP-5 e QPMP-6, a critério do Comandante-Geral da Corporação, a serem definidas nas instruções
reguladoras dos Cursos de Habilitação.”

DECRETO Nº 47.062 DE 06 DE MAIO DE 2020
ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO ESTADUAL Nº 49, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018,
QUE REGULAMENTA O QUADRO DE OFICIAIS AUXILIARES (QOA), O QUADRO DE
OFICIAIS ESPECIALISTAS (QOE) DA POLÍCIA
MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E
O ACESSO AOS MESMOS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições legais e constitucionais, e tendo em vista o que
consta no Processo n° E-35/075/242/2019,

Art. 2º - O Parágrafo Único do artigo 11 do Decreto Estadual nº 49,
de 28 de dezembro de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 11 - ....
Parágrafo Único - O acesso ao primeiro posto, obedecerá, rigorosamente, à ordem da classificação intelectual obtida ao
término do CH-QOA/QOE, por turma e dentro do número de
vagas existentes para cada Quadro.”
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2020
WILSON WITZEL

DECRETA:
Art. 1° - O artigo 10 do Decreto Estadual nº 49, de 28 de dezembro
de 2018, passa a vigorar com a seguinte redação:
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DECRETO Nº 47.063 DE 06 DE MAIO DE 2020

“Art. 10 - A matrícula no CH será efetuada de acordo com a
fixação de vagas para os QOA/QOE, através de concurso,
onde os graduados concorrerão, respeitando o disposto nos
artigos 2º e 3º deste Decreto, da seguinte forma:
I - do total das vagas estipuladas para os CH-QOA/QOE,
30% (trinta por cento) serão preenchidas de acordo com a
antiguidade na Graduação, entre os Subtenentes PM, desde
que também seja obtida, pelo candidato, no exame intelectual, a nota mínima prevista nas instruções reguladoras; e
II - do total das vagas estipuladas para os CH-QOA/QOE,
70% (setenta por cento) serão preenchidas de acordo com a
ordem de classificação obtida no exame intelectual, desde
que também seja obtida, pelo candidato, no exame intelectual, a nota mínima prevista nas instruções reguladoras.

ALTERA DISPOSITIVOS DO DECRETO Nº
46.982, DE 20 DE MARÇO DE 2020, QUE DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO
PARA PAGAMENTO DE CRÉDITOS PARCELADOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA EM RAZÃO DA PANDEMIA DECORRENTE DO COVID-19 (CORONAVÍRUS).

- a edição do Decreto Estadual nº 47.052, de 29 de abril de 2020,
que reconheceu a necessidade de manutenção da situação de emergência no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e prorrogou até o dia
11/05/2020 as medidas de enfrentamento da propagação decorrente
da pandemia do novo Corona vírus (COVID-19);
DECRETA:
Art. 1º - O caput do art. 1º e o art. 2º do Decreto nº 46.982, de 20
de março de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica prorrogado o prazo de vencimento previsto no
artigo 5º, caput, do Decreto nº 42.049, de 25 de setembro de
2009, para o pagamento de parcelas vencidas a partir de 20
de março de 2020, decorrentes de parcelamentos de créditos
tributários e não tributários, inscritos em dívida ativa, na seguinte forma:”
“Art. 2º - A medida prevista neste Decreto pode ser ampliada
de acordo com a recomendação dos órgãos competentes.”
Art. 2º- Ficam acrescentados ao art. 1º do Decreto nº 46.982, de 20
de março de 2020, os incisos I a VI:
“I - as parcelas vencidas originalmente em 20 de março de
2020 vencerão em 20 de junho de 2020;
II - as parcelas vencidas originalmente entre 21 de março de
2020 e 10 de abril de 2020 vencerão em 10 de julho de
2020;
III - as parcelas vencidas originalmente entre 11 de abril de
2020 e 20 de abril de 2020 vencerão em 20 de julho de
2020;
IV - as parcelas vencidas originalmente entre 21 de abril de
2020 e 10 de maio de 2020 vencerão em 10 de agosto de
2020;
V - as parcelas vencidas originalmente entre 11 de maio de
2020 e 20 de maio de 2020 vencerão em 20 de agosto de
2020;
VI - as parcelas vencidas entre 21 de maio de 2020 e 30 de
maio de 2020 vencerão em 10 de setembro de 2020.”
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Rio de Janeiro, 06 de maio de 2020
WILSON WITZEL
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Atos do Governador
ATOS DO GOVERNADOR
DECRETOS DE 06 DE MAIO DE 2020
O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de
suas atribuições constitucionais e legais,
RESOLVE:
NOMEAR NELSON GODA FERNANDES, ID FUNCIONAL Nº
4374399-4, para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral, símbolo VP-1, da Diretoria de Registro de Veículos, do Departamento de
Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, da Vice-Governadoria do Estado, anteriormente ocupado por Sheila Cardoso de Andrade,
ID
Funcional
nº
4401410-4.
Processo
nº
SEI160192/0002413/2020.
CESSAR OS EFEITOS do Decreto de 24/03/2020, publicado no D.O.
de 25/03/2020, que designou, nos termos do § 6º do art. 35, do Regulamento aprovado pelo Decreto nº 2479, de 08/03/79, com a nova
redação dada pelo Decreto nº 25.299, de 19/05/99, o Diretor de Divisão de Serviços Desconcentrados RICARDO ELIAS MOREIRA
CASTELO, ID Funcional nº 5028305-7, para, sem prejuízo de suas
atribuições, responder, interinamente, pela Diretoria de Registro de
Veículos, do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN/RJ, da Vice Governadoria do Estado. Processo nº SEI160192/0002413/2020.
NOMEAR FILIPE ALVES DA SILVA MENDES, ID. FUNCIONAL Nº
4398646-3, para exercer o cargo em comissão de Diretor Geral, símbolo VP-1, da Diretoria de Administração e Finanças, do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro - DETRAN/RJ, da ViceGovernadoria do Estado, anteriormente ocupado por Marcos Vicente
Arouca,
ID
Funcional
n°
5105222-9.
Processo
nº
SEI160192/002443/2020.
EXONERAR, com validade a contar de 27 de abril de 2020, PAULA
LOPES TEPEDINO, ID FUNCIONAL N° 5109681-1, do cargo em comissão de Superintendente, símbolo DG, da Superintendência de
Acompanhamentos de Contratos de Gestão, da Subsecretaria Executiva, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº SEI080002/000972/2020.
NOMEAR DAYANNI DA SILVA DELLE VIANNA para exercer, com
validade a contar de 01 de maio de 2020, o cargo em comissão de
Assessor Especial, símbolo DG, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, anteriormente ocupado por Luis Humberto Castillo Estrada. Processo nº SEI-020007/001217/2020.
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Despachos do Governador

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

DESPACHO DO GOVERNADOR
EXPEDIENTE DE 06 DE MAIO DE 2020

CONSIDERANDO:
- a necessidade de precisar as datas de vencimento das parcelas
prorrogadas por meio do Decreto nº 46.982, de 20 de março de
2020;

PROCESSO Nº SEI-12/001/039051/2019 - Acolho a manifestação da
Comissão da PMI do Maracanã e como forma de atender ao interesse público e garantir a apresentação dos estudos pelos interessados,
DETERMINO a prorrogação do prazo de apresentação dos estudos
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