
I - os órgãos públicos federais, estaduais e municipais e demais pessoas jurídicas de direito público interno;
II - as entidades filantrópicas, desde que aprovadas pela SEMA, ouvido o Conselho Estadual do Meio Ambiente –

CONSEMA - e reconhecidas pelo poder público, desde que:
a) não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu

resultado;
b) apliquem integralmente no país os recursos destinados à manutenção de seus objetivos institucionais; e
c) mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de

assegurar sua exatidão.
III - as pessoas físicas que praticam agricultura de subsistência.

§ 1º Para comprovar seu enquadramento nas condições previstas no inciso II do “caput” deste artigo, o
estabelecimento deverá apresentar:

I - Balanço Patrimonial atualizado; e
II - Declaração do Imposto de Renda atualizada, entregue à Secretaria da Receita Federal.

§ 2º Para fins do inciso III do “caput” deste artigo, agricultura de subsistência é a exploração da propriedade voltada
exclusivamente para a manutenção do proprietário e de sua família.

Art. 10. A fiscalização tributária da TCFA-RS compete à Secretaria da Fazenda, à Secretaria do Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – SEMA e à Fundação Estadual de Proteção Ambiental - FEPAM, no exercício de suas atribuições
legais, que deverão exigir a comprovação de sua regularidade no Cadastro Técnico Federal para a continuidade dos processos
de licenciamento e autorizações ambientais.

Art. 11. Os Municípios que instituíram TCFA, poderão firmar Acordos de Cooperação Técnica com o Estado para
que a compensação do valor da TCFA Municipal, recolhida pelo mesmo estabelecimento, ocorra diretamente entre Estado e
Município.

Art. 12. Os Acordos de Cooperação Técnica firmados entre o Estado e os Municípios deverão observar:
I - a existência de TCFA Municipal, com valor devido por estabelecimento equivalente em cinquenta por cento da

TCFA Estadual e exigíveis no mesmo prazo e periodicidade desta última;
II - que o Município tenha órgão ambiental e Conselho de Meio Ambiente; e
III - a unificação do Cadastro Técnico Municipal, mediante adoção do Cadastro Técnico Federal.

§ 1º A Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável estabelecerá regramentos complementares
necessários à operacionalização e uniformidade dos Acordos de Cooperação Técnica com os Municípios.

§ 2º A compensação, em percentual superior a cinquenta por cento e até o limite de sessenta por cento da TCFA
Estadual, com os Municípios que possuam convênios de delegação de competência para ampliar o licenciamento além das
atividades de impacto local de dos valores recolhidos a título de TCFA, poderá se dar no âmbito do próprio convênio de
delegação de competência e observará regramentos próprios do órgão ambiental estadual que realizará a delegação de
competência.

Art. 13. Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente a TCFA/RS, por ato conjunto do Secretario de
Estado da Fazenda e do Secretário de Estado do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, guardando a equivalência de
sessenta por cento com a TCFA da Lei Federal nº 6.938/81, incluído pela Lei nº 14.807/15 e suas alterações.

Art. 14. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de novembro de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2018000173536
DECRETO Nº 54.316, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018.

Institui Força Tarefa para executar os procedimentos administrativos
destinados à transferência do acervo patrimonial imobiliário do IPERGS ao
Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do art. 28 da Lei nº 15.144, de 5 de
abril de 2018.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, incisos V
e VII, da Constituição do Estado, e
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considerando que para a consecução da transferência do acervo patrimonial imobiliário do IPERGS para o Estado
do Rio Grande do Sul haverá necessidade de ser promovido o seu levantamento cadastral e a sua avaliação; e

considerando as diversas e as complexas questões administrativas e judiciais relacionadas ao acervo patrimonial
a ser transferido;

DECRETA:

Art. 1º Fica instituída Força Tarefa, pelo prazo de cento e oitenta dias, para executar os procedimentos
administrativos destinados à transferência do acervo patrimonial imobiliário do IPERGS ao Estado do Rio Grande do Sul, na
forma do art. 28 da Lei nº 15.144, de 5 de abril de 2018.

Art. 2º A Força Tarefa de que trata este Decreto será composta, no mínimo, por dois servidores representantes
titulares, e seus respectivos suplentes, dos seguintes órgãos:

I – Secretaria de Modernização Administrativa e Recursos Humanos – SMARH;
II – Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Prev;
III – Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPE Saúde; e
IV – Secretaria de Obras, Saneamento e Habitação – SOSH.

§ 1º A Coordenação da Força Tarefa será exercida por um dos representantes da Secretaria da Modernização
Administrativa e dos Recursos Humanos, indicado pelo titular da Pasta, e os trabalhos se desenvolverão junto ao Departamento
de Administração do Patrimônio do Estado.

§ 2º Cada órgão, no âmbito de sua competência, disponibilizará os recursos humanos, materiais, técnicos,
logísticos e financeiros necessários para o eficaz funcionamento da Força Tarefa.

Art. 3º Os integrantes da Força Tarefa serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos ao Secretário-Chefe
da Casa Civil no prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação deste Decreto, contendo o nome completo e o número da
identidade funcional – ID, e serão designados pelo Governador do Estado.

Art. 4º A apresentação dos representantes à Coordenação da Força Tarefa deverá ocorrer no prazo de dois dias
úteis, contados da data da publicação do ato de designação.

Art. 5º Os representantes designados ficarão à disposição da Coordenação da Força Tarefa, que poderá convocá-
los em tempo integral.

§ 1º À Coordenação da Força Tarefa caberá a distribuição das atividades aos servidores designados segundo as
respectivas qualificações e, se assim exigir, as habilitações nos conselhos de classe da categoria.

§ 2º A Coordenação será responsável pelo encaminhamento mensal de atestado de efetividade dos integrantes da
Força Tarefa ao seu órgão de origem.

§ 3º O término dos trabalhos será formalmente comunicado pela Coordenação da Força-Tarefa aos órgãos de
origem dos representantes designados.

Art. 6º Compete à Força-Tarefa:
I – realizar a atualização cadastral e avaliação do acervo imobiliário a ser transferido;
II – realizar vistorias e notificações, com vista à regularização do uso dos imóveis;
III - analisar e emitir parecer técnico, homologando os laudos de avaliação elaborados por empresas

especializadas, previamente credenciadas pelo Estado;
IV - catalogar os bens ociosos, que não estejam destinados a qualquer serviço público, para fins de

aproveitamento e gestão, inclusive no âmbito da Lei n.º 14.954, de 30 de novembro de 2016;
V - auxiliar na análise do passivo de processos administrativos relacionados ao acervo patrimonial imobiliário

objeto da transferência, propondo medidas administrativas adequadas à regularização;
VI - providenciar a escrituração e o registro imobiliário dos imóveis;
VII - providenciar regularizações em matrículas ou transcrições dos imóveis;
VIII - providenciar a afetação dos imóveis transferidos que estejam sendo utilizados a órgãos públicos integrantes

da Administração Direta do Estado;
IX - elaborar os instrumentos de cessões, de concessões, de permissões e de autorizações de uso que recaiam

sobre os imóveis;
X - subsidiar as informações diligenciadas por órgãos públicos ou autoridades requisitantes acerca do acervo

imobiliário em processo de transferência, mediante relatório ou nota técnica ao titular da SMARH.

Art. 7º A Procuradoria-Geral do Estado - PGE e a Contadoria e Auditoria-Geral do Estado - CAGE, no âmbito de
suas respectivas competências, prestarão orientação para o seguro e o célere desempenho das atividades previstas no art. 6º
deste Decreto.
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Art. 8º O prazo de que trata o art. 1º deste Decreto poderá ser prorrogado por igual período, mediante ato
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Art. 9º Aos integrantes da Força Tarefa serão concedidos os devidos registros de mérito funcional, nos termos do
art. 263 da Lei Complementar n.º 10.098, de 3 de fevereiro de 1994.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de novembro de 2018.
JOSÉ IVO SARTORI,

Governador do Estado.

Registre-se e publique-se.

CLEBER BENVEGNÚ,
Secretário-Chefe da Casa Civil.

Protocolo: 2018000173537
DECRETO Nº 54.317, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2018.

Homologa Situação de Emergência no Município de Capão do Leão - RS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso da atribuição que lhe confere o art. 82, inciso V, da
Constituição do Estado, e de conformidade com o art. 7º, inciso VII, da Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e com a
Instrução Normativa nº 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional,

considerando a ocorrência de danos humanos e materiais em parte da área rural e parte da área urbana do
Município, em conformidade com os pareceres da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMPDEC, fotos e
laudos acostados ao expediente; e

considerando que o Parecer da Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil 4 é favorável à declaração de
Situação de Emergência, conforme levantamento constante no expediente de nº 18/0804-0000544-8,

DECRETA:

Art. 1º Fica homologada a Situação de Emergência no Município de Capão do Leão, em parte da área urbana, nas
localidades do Bairro Jardim América, do Cerro do Estado, do Centro, do Teodósio e do Parque Fragata, e em parte da área
rural, nas Regiões dos Assentamentos Construtores da Palma e 24 de Novembro, localizados no 1º distrito, conforme declarado
no Formulário de Informações de Desastres, bem como declarado no Decreto Municipal nº 094, de 5 de outubro de 2018, em
razão da ocorrência de Vendaval, Classificação 1.3.2.1.5 – COBRADE.

Art. 2º Confirma-se, por intermédio deste Decreto de Homologação, que os atos oficiais de declaração de situação
anormal estão em consonância com os critérios estabelecidos pela Lei Federal nº 12.608, de 10 de abril de 2012, e pela
Instrução Normativa n.º 2, de 20 de dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional, e que, em consequência desta
aprovação, passam a produzir os efeitos que lhe são próprios, no âmbito da jurisdição estadual.

Art. 3º Os Órgãos Regionais Estaduais do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC, sediados no
território do Estado do Rio Grande do Sul, ficam autorizados a prestar apoio suplementar ao Município afetado, mediante prévia
articulação e planejamento com o Órgão Central de Coordenação do Sistema e com o Órgão Regional Municipal.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar do ato declaratório
do Prefeito Municipal de Capão do Leão, devendo vigorar pelo prazo de cento e oitenta dias.

PALÁCIO PIRATINI, em Porto Alegre, 8 de novembro de 2018.

JOSÉ IVO SARTORI,
Governador do Estado.

Registre e publique-se.

Cel ALEXANDRE MARTINS DE LIMA,
Chefe da Casa Militar.
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