FEDERAÇÃO DAS MISERICÓRDIAS E ENTIDADES
FILANTRÓPICAS E BENEFICENTES DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Filiada às Confederações Internacional e Brasileira das Misericórdias

Circular nº 014/2018

Rio de Janeiro, 19 de fevereiro de 2018.
Projetos de Lei Estadual - PL 3784/2018:

Ilmo Sr. Provedor / Presidentes
O Deputado André Ceciliano, apresentou o Projeto de Lei, supracitado, que ao nosso ver necessita de

acompanhamento, para tanto, solicitamos que nos seja encaminhado a solicitação abaixo, para
que possamos de informações para nos subsidiar
PL 3784/2018:
1.1) Resumo: Cria o programa estadual de substituição de geradores de energia no âmbito do Estado do
Rio de Janeiro, que visa incentivar os estabelecimentos a utilizarem geradores movidos a gás.
1.2) Análise: Não obstante quase todos os artigos do PL tratarem de incentivos para a adesão ao Programa,
e até mesmo sobre a possibilidade (e não obrigatoriedade) do Poder Executivo disponibilizar uma linha de
crédito “para os estabelecimentos afetados” pela lei, o artigo 7º estabelece um prazo (10 anos) para que os
estabelecimentos substituam os geradores movidos a diesel.
1.3) Solicitação: Que nos seja informado se a entidade possui gerador e qual a fonte: Gás, diesel ou
outro?

Abaixo informações outros PL’s, que estão sendo monitorados por esta Federação:
PL 3785/2018:
Resumo: Altera um dos critérios para o reconhecimento de utilidade pública estadual, prevendo a proposta
de remuneração de dirigentes executivos.

PL 3791/2018:
Resumo: Torna obrigatório às operadoras de TV por assinatura, instaladas no Estado do Rio de Janeiro,
disponibilizarem, gratuitamente, suas programações às entidades assistenciais de caráter filantrópico,
reconhecidas de utilidade pública estadual.

PL 3792/2018:
Resumo: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais do Estado do Rio de Janeiro, em implantarem
equipamento de segurança, com alerta sonoro, que alerte sobre a saída de recém-nascidos e demais
crianças das dependências da unidade de saúde.
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