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Como pode ser observado no Quadro I, o impacto da medida no que respeita
à Despesa com Pessoal e Encargos Sociais representa 0,07%, 0,22% e 0,20% das Re-
ceitas Correntes Líquidas (RCL) consideradas para os exercícios de 2015, 2016 e 2017,
respectivamente.

Submeto à sua apreciação
SECDE, em 08 de outubro de 2015.
Rodrigo Silva da Conceição
Chefe do Serviço de Coordenação das Despesas Continuadas

De acordo.
Inicialmente cabe salientar que a apuração do percentual de gastos com pes-

soal para efeito de cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) é
feita mediante a ponderação da Despesa de Pessoal do PJERJ com a Receita Corrente
Líquida do Estado do RJ.

O PJERJ concluiu o exercício de 2014 com um percentual de gastos com
pessoal de 5,62%, acima do Limite de Alerta (5,40%) e bem próximo do Limite Pruden-
cial (5,70%). Ao final do 1º quadrimestre de 2015, esse percentual passou a 5,19% e ao
final do 2º quadrimestre de 2015, passou a 5,31%. Nos últimos dois quadrimestres ci-
tados os percentuais de gastos com pessoal foram amplamente influenciados por duas
variáveis: 1) Diminuição da despesa da base móvel (últimos 12 meses) em decorrência
da concentração de, praticamente, toda a despesa com a Contribuição Patronal do exer-
cício de 2014 no primeiro quadrimestre do referido exercício; 2) Aumento da Receita Cor-
rente Líquida (RCL) do Estado do RJ, nos meses de abril a agosto de 2015, em de-
corrência do repasse, autorizado por lei, de 37,5% do volume de depósitos judiciais os
quais são contabilizados como receita corrente do Estado.

O repasse de volume de depósitos judiciais citado no parágrafo precedente
influenciará positivamente a arrecadação do Estado do RJ no exercício de 2015, inflando
a base de apuração da receita para fins de Relatório de Gestão Fiscal (RGF). Porém
essa influência será momentânea e não será verificada no RGF do 3º quadrimestre de
2016, quando a apuração do percentual de gastos com Pessoal levará em conta a des-
pesa e a receita relativas ao período de janeiro a dezembro de 2016.

Some-se a esse fato o fraco desempenho da economia brasileira nos últimos
meses - que também é verificado na economia do Estado do RJ -, a expectativa de
retração do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil nos exercícios de 2015 (-2,85%) e de
2016 (-1,00%) e de baixo crescimento para os exercícios de 2017 (1,07%) e de 2018
(2,00%), e estaremos diante de um cenário preocupante. (Fonte: Boletim Focus do Banco
Central do Brasil - BACEN - Em 02-out-2015).

No que diz respeito à previsão da Receita Corrente Líquida do Estado do RJ,
para o exercício de 2015 foi adotada a previsão atualizada da RCL constante do Re-
latório Resumido de Execução Orçamentária (3º bimestre de 2015), no exercício de 2016
foi adotada a receita prevista pelo Poder Executivo em ofício (OFÍCIO SE/GAB Nº 611 -
SEPLAG RJ) encaminhado à Presidência desta Egrégia Corte, conforme indicado no qua-
dro I. Para o exercício de 2017, a DGPCF adota uma previsão de crescimento progres-
sivo de 5,0% da receita em relação à prevista para o exercício de 2016, crescimento que
se coaduna com as expectativas do mercado quanto ao início de recuperação da eco-
nomia a partir do exercício de 2017.

Do lado da despesa, foram considerados, dentre outros, os efeitos do Plano
de Incentivo à Aposentadoria de Servidores, a criação, por transformação, de 673 fun-
ções gratificadas (CAI-3) na estrutura dos Gabinetes do Juízo, o provimento de 50 cargos
de Juiz Substituto por meio do XVLII Concurso para ingresso na Magistratura de Carreira
do Estado do Rio de Janeiro, as convocações de novos servidores realizadas até a pre-
sente data, o crescimento vegetativo da folha de pagamentos do Poder Judiciário do Es-
tado do Rio de Janeiro, a reclassificação, a partir de setembro de 2015, da despesa com
a gratificação de locomoção dos Oficiais de Justiça, bem como os estudos de impacto já
realizados que se encontram pendentes de decisão.

No que tange a reajustes, optou-se unicamente pela previsão do presente rea-
juste (5,0%) na remuneração de servidores, com efeitos financeiros a partir de setembro
de 2015, e de um reajuste de 16,38% no subsídio dos magistrados, sendo 8,19% a partir
de janeiro de 2016 e a diferença integrada a partir de março de 2016, conforme apro-
vado em Sessão da Comissão de Trabalho e Administração do Serviço Público (CTASP)
da Câmara dos Deputados realizada em 07/10/2015). Portanto, NÃO foram previstos rea-
justes para os exercícios seguintes, os quais serão objeto de análise pormenorizada mais
adiante, a depender do cenário de arrecadação de receitas correntes por parte do Es-
tado, bem como dos limites de gastos com pessoal do PJERJ. Além disso, a despesa
prevista nos autos do processo administrativo nº 2015-012726 (Assunto: Gratificação para
Juiz Auxiliar do Tribunal do Júri) não foi considerada na presente projeção, bem como o
cronograma de pagamentos de Ressarcimento de Despesas com Pessoal Requisitado da
Área de Segurança do Estado do RJ (PMERJ, CBMERJ, PCERJ, etc.) foi alterado de
forma a reduzir os gastos com pessoal do PJERJ.

Baseadas nas premissas indicadas nos parágrafos precedentes, as projeções
da DGPCF/DIPEC, constantes do quadro I, demonstram que a Despesa de Pessoal do
PJERJ figurará dentro dos limites de gastos com pessoal preconizados pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Como demonstrado no quadro I, o percentual de gastos com pes-
soal previsto para o 3º quadrimestre de 2015 é de 5,54%, para o 3º quadrimestre de
2016 é de 5,68% e para o 3º quadrimestre de 2017 é de 5,47%.

Finalmente, cabe considerar que, dado que o PJERJ não possui ingerência na
receita do Estado do RJ, faz-se necessária a existência de um rígido controle da des-
pesa de pessoal a fim de torna-la sustentável ao longo do tempo.

Preliminarmente à Divisão de Gestão Orçamentária - DIGOR, para informar
quanto à disponibilidade orçamentária.

DIPEC, em 08 de outubro de 2015.
Eliezer Viana de Oliveira
Diretor do DIPEC

De acordo com a Lei Orçamentária Anual nº 6.955/15 e com o Ato Executivo
nº 13/2015 que aprovou o Quadro de Detalhamento das Receitas e das Despesas deste
Tribunal, cumpre-me informar que os recursos orçamentários referentes a Pessoal e En-
cargos Sociais disponibilizados pelo Governo do Estado ficaram bem aquém da real ne-
cessidade deste Tribunal, razão pela qual será necessária a solicitação de crédito su-
plementar para honrar com as despesas previstas para o exercício de 2015, conforme
disposto no quadro I.

DIGOR, 08 de outubro de 2015.
Maria Claudia Binato
Diretora da DIGOR

Em cumprimento às normas de finanças públicas voltadas para a responsa-
bilidade na gestão fiscal (LRF), em especial ao art. 16, combinado com a legislação or-
çamentária estadual (LOA, PPA e LDO) e com a Delegação outorgada pelo artigo 1º,
inciso VIII, do Ato Executivo TJ nº 71/2015, encaminho, preliminarmente a V. Exa., o
estudo relativo ao impacto orçamentário-financeiro na Fonte 00 - Recursos do Tesouro
Estadual - relacionado ao reajuste de 5,0% (cinco por cento) na remuneração dos ser-
vidores ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, a contar de setembro de
2015.

A adoção da presente medida objetiva repor, ainda que em parte, a perda de
poder aquisitivo dos servidores deste Egrégio Tribunal de Justiça imposta pela inflação.
Frise-se que o IPCA no acumulado setembro/2014 - agosto/2015 (período de referência
da data-base) registrou alta de 9,53%, portanto bem superior ao índice de reajuste em
tela.

O impacto estimado da referida medida totaliza R$ 37.760.685,18 em 2015,
R$ 114.636.466,23 em 2016 e R$ 114.078.217,35 em 2017 na Despesa com Pessoal e
Encargos Sociais deste Egrégio Poder, conforme disposto no quadro I.

Importante ressaltar os riscos fiscais envolvidos, haja vista tratar-se de Des-
pesa de Pessoal que é objeto de tratamento pormenorizado por parte da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. Em decorrência disso, a DGPCF vem reforçando o acompanhamen-
to do desempenho das receitas correntes do Estado do RJ, e recomenda um controle,
ainda maior, dos gastos com pessoal por parte do PJERJ, dada a atual frustração de
arrecadação de receitas correntes experimentada pelo Governo do Estado do Rio de Ja-
neiro, principalmente no que tange à receita proveniente dos royalties do petróleo.

Para fins de enquadramento das despesas do PJERJ dentro dos limites pre-
conizados pela LRF, foram necessárias medidas de contingenciamento como a de não
prever novos reajustes na remuneração dos servidores e no subsídio dos magistrados
além dos elencados a fls. 06, a momentânea desconsideração da despesa prevista nos
autos do processo administrativo nº 2015-012726 (Assunto: Gratificação para Juiz Auxiliar
do Tribunal do Júri), a alteração do cronograma de pagamentos de Ressarcimento de
Despesas com Pessoal Requisitado da Área de Segurança do Estado do RJ (PMERJ,
CBMERJ, PCERJ, etc.) de forma a reduzir os gastos com pessoal do PJERJ, dentre
outras.

Na hipótese de permanência desse quadro de frustração de arrecadação a
ponto de indicar a possibilidade de não realização da RCL projetada pelo Poder Exe-
cutivo para o exercício de 2016 (R$ 53.122.000.000,00), novas medidas de contingen-
ciamento de gastos deverão ser tomadas a fim de evitar o desrespeito aos limites im-
postos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Diante das projeções apresentadas pela DGPCF/DIPEC no quadro de fls. 05,
respeitadas as premissas indicadas a fls. 06, a Despesa de Pessoal do PJERJ figurará
dentro dos limites de gastos com pessoal preconizados pela Lei de Responsabilidade Fis-

cal, sendo 5,54% em 2015, 5,68% em 2016 e 5,47% em 2017. Necessário se faz des-
tacar que se trata de projeções e que a divulgação dos limites da Despesa de Pessoal é
feita quadrimestralmente por meio do Relatório de Gestão Fiscal, com a efetiva Despesa
de Pessoal e Receita Corrente Líquida.

Considerando a viabilidade fiscal demonstrada, a DGPCF está DE ACORDO
com o reajuste de 5,0% (cinco por cento), a contar de setembro de 2015, na remune-
ração dos servidores ativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, entendendo
ser este o índice possível para o presente momento.

Preliminarmente, encaminho os presentes autos à Diretoria-Geral de Gestão
de Pessoas (DGPES) para elaboração da respectiva minuta de anteprojeto de lei, con-
forme decisão de fls. 02.

DGPCF, 08 de outubro de 2015.
André Luiz de Saboya Moledo
Diretor-Geral da DGPCF

MENSAGEM Nº 02/2015
Ref. Proc. 2015-179996
Rio de Janeiro, 19 de outubro de 2015

Excelentíssimos Senhores Presidente e demais Membros da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Tenho a honra de encaminhar a Vossas Excelências o PROJETO DE LEI
aprovado em sessão do E. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, de 19.10.2015, que
dispõe sobre a composição das perdas salariais dos servidores do Quadro Único de Pes-
soal do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro.

Inspira a iniciativa assegurar o comando insculpido na Lei Estadual
4.620/2005, com as alterações trazidas pelas Leis Estaduais ns. 6.282/2012 e
6.963/2015, verificado o disposto no inciso X do artigo 37 da Constituição da República,
que estabelece o dia 01 de setembro de cada ano para a revisão geral anual da re-
muneração dos servidores do Quadro Único de Pessoal do Poder Judiciário do Estado
do Rio de Janeiro.

A revisão proposta, da ordem de 5%, de acordo com o estudo de impacto
financeiro realizado pela Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças, que
segue em anexo, nada mais faz do que dar efetividade aos mencionados dispositivos
legais, sendo certo que o referido percentual está lastreado no cumprimento da Lei de
Responsabilidade Fiscal, mantido o limite prudencial por ela estabelecido.

Ressalte-se, por pertinente, o acatamento da proposta de recomposição sa-
larial pela representação das diversas categorias funcionais.

Tendo em vista a relevância da matéria que reivindica imediata regência legal,
submeto as considerações à apreciação de Vossas Excelências.

Desembargador LUIZ FERNANDOR RIBEIRO DE CARVALHO
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 16/2015

DISPÕE SOBRE A LICENÇA ÀS SERVIDORAS E FUNCIONÁRIAS PÚBLICAS EM CA-
SO DE PERDA GESTACIONAL E DE NASCIMENTO PREMATURO, NOS TERMOS QUE
MENCIONA.
Autores: Deputados MARCELO FREIXO, ANA PAULA RECHUAN, ENFERMEIRA REJA-
NE, TIA JU, MARTHA ROCHA, DANIELE GUERREIRO, FLAVIO SERAFINI

DESPACHO:
A imprimir e à Comissão de Emendas Constitucionais e Vetos para dizer so-
bre a admissibilidade.
Em 20.10.2015.
DEPUTADO JORGE PICCIANI, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOL-
VE:

Art. 1º - O artigo 83, inciso XII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 83 - …
XII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a du-
ração de cento e oitenta dias, contados a partir da alta da Unidade de Tra-
tamento Intensivo, em caso de nascimento prematuro, prorrogável no caso de
aleitamento materno, por no mínimo, mais 30 (trinta) dias, estendendo-se, no
máximo, até 90 (noventa) dias, e no caso de perda gestacional;”

Art. 2º - O artigo 83 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro fica acres-
cido dos §§ 1º e 2º:

"Art. 83 - ...
§ 1º - O período de licença à gestante, nos termos do inciso XII deste artigo,
em caso de perda gestacional, será de 30 (trinta) dias, em caso de aborto
não criminoso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando a gestação tiver duração
igual ou superior a 20 (vinte) semanas, ou o feto tiver peso corporal igual ou
superior a 500 (quinhentos) gramas, e/ou estatura igual ou superior a 25 (vin-
te e cinco) centímetros.

§ 2º - O direito à licença a gestante estende-se a todas as funcionárias pú-
blicas celetistas, empregadas das empresas públicas estaduais, das fundações
estaduais e a todas as funcionárias públicas do Estado do Rio de Janeiro,
independente do tipo de vínculo da funcionária."

Art. 3º - O artigo 83, inciso XIII, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 83 - …
XIII - licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a du-
ração de 30 (trinta) dias, mesmo em caso de perda gestacional da esposa ou
companheira;"

Art. 4º - O artigo 92, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
passa a ter a seguinte redação:

“Art. 92 - …
V - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração
de cento e oitenta dias, contados a partir da alta da Unidade de Tratamento
Intensivo, em caso de nascimento prematuro, prorrogável no caso de aleita-
mento materno, por no mínimo, mais 30 (trinta) dias, estendendo-se, no má-
ximo, até 90 (noventa) dias, e no caso de perda gestacional, nos termos no §
1º, do art. 83;"

Art. 5º - O artigo 92, inciso VI, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 92 - …
VI - licença-paternidade, sem prejuízo do emprego e do salário, com a du-
ração de 30 (trinta) dias, mesmo em caso de perda gestacional da esposa ou
companheira;"

Art. 6º - Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua promul-
gação.

Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 15 de outubro de 2015.
Deputados MARCELO FREIXO, ANA PAULA RECHUAN, ENFERMEIRA RE-

JANE, TIA JU, MARTHA ROCHA, DANIELE GUERREIRO, FLAVIO SERAFINI, Jorge Fe-
lippe Neto, Carlos Minc, Luiz Paulo, Wanderson Nogueira, Comte Bittencourt, André Ce-
ciliano, Dr. Julianelli, Eliomar Coelho, Jânio Mendes, Lucinha, Nivaldo Mulim, Paulo Ra-
mos, Rogério Lisboa, Rosenverg Reis, Tânia Rodrigues, Zaqueu Teixeira, Zeidan, Zito.

JUSTIFICATIVA

Na Dia Internacional da Perda Gestacional, uma audiência pública conjunta
entre as Comissões de Assuntos da Criança do Adolescente e do Idoso, da de Defesa
dos Direitos Humanos e Cidadania e da Mulher debateu sobre o tema e deliberou sobre
a apresentação da presente Proposta de Emenda Constitucional.

A legislação trabalhista e previdenciária considera que mesmo se a criança
nascer morta (natimorto) ou, ainda, nascer e vier a falecer em seguida, ocorreu o parto,
ocorreu o fato gerador. Isso garante a concessão do benefício da Licença Maternidade à
empregada, na sua integralidade.

Utilizando como parâmetro, a Lei Federal nº 8112/90 prevê no art. 207, § 4º,
que a licença será de 30 dias de repouso remunerado em caso de aborto atestado por
médico oficial. A Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21 de janeiro de 2015, es-
tabelece no seu art. 343, § 5º que em caso de parto de natimorto a licença será de 120
dias.

A Portaria nº 116, de 11 de fevereiro de 2009, prevê no art. 19, III, que deve
ser emitida a Declaração de Óbito nos casos de gestação com duração igual ou superior
a 20 (vinte) semanas, ou o feto tiver peso corporal igual ou superior a 500 (quinhentos)
gramas, e/ou estatura igual ou superior a 25 (vinte e cinco) centímetros.

Assim, é preciso estender às funcionárias e servidoras públicas, civis e mi-
litares, o mesmo direito à licença a gestante, nos casos de perda gestacional.

Também é preciso que o prazo de licença a gestante se inicie após a alta do
prematuro da Unidade de Tratamento Intensivo, para que a mãe tenha mais qualidade no
tempo que passará com sua filha ou seu filho.

A PEC também iguala o período de licença a gestante das servidoras mili-
tares à das servidoras civis.

Por fim, a alteração do art. 83, XIII e do art. 92, VI, ambos da Constituição
Estadual se dá em razão de o cônjuge/companheiro da mulher não ter direito à licença-
paternidade em casos de perda gestacional. Às vezes, concede-se afastamento por mor-
te de familiar, mas essa não é uma interpretação uniforme. Nessas horas, todo apoio que
a mulher possa ter é importante e a licença do cônjuge/companheiro terminaria por am-
parar o casal no momento difícil.

Por essas razões, solicitamos aos nossos pares a aprovação desta Proposta
de Emenda Constitucional.

PROJETO DE LEI Nº 1014/2015

DISPÕE SOBRE A DETERMINAÇÃO DE SEREM REALIZADOS PRESENCIALMENTE
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO E DE RECICLAGEM BEM COMO CURSOS PARA OBTEN-
ÇAO DA PRIMEIRA HABILITAÇÃO JUNTO AO DETRAN/RJ E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS
Autor: Deputado DIONISIO LINS

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; e de Transportes.
Em 20.10.2015
DEPUTADO JORGE PICCIANI, PRESIDENTE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLVE:
Art. 1º - Os cursos para obtenção da primeira habilitação, para os condutores

em geral, somente poderão ser ministrados, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, de
forma presencial.

Art. 2º - Os cursos de atualização e reciclagem para os condutores de veí-
culos de passeio, seguirão os termos do artigo anterior, ou seja, somente poderão ser
realizados de forma presencial.

Art. 3º - A regra disposta no artigo anterior não se aplica aos motoristas com
atividade remunerada que se utilizam dos veículos automotores para a realização de ati-
vidades profissionais, que poderão realizar os cursos de atualização e reciclagem à dis-
tância.

Art. 4º - Caberá ao Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro
DETRAN-RJ, a regulamentação dos cursos oferecidos à distância, de acordo com a Re-
solução nº 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 15 de outubro de 2015.
Deputado DIONISIO LINS

JUSTIFICATIVA

A presente proposição visa possibilitar a obtenção, de forma segura, da pri-
meira habilitação pelos condutores de veículos de passeio com comparecimento presen-
cial nos cursos de formação, bem como a reeducação e recuperação da habilitação dos
condutores, de veículos de passeio com comparecimento presencial nos cursos de for-
mação, que tiveram o direito de dirigir suspenso ou cassado. No caso específico dos
condutores profissionais que tiveram o direito de dirigir suspenso ou cassado e que uti-
lizam dos veículos no exercício de sua profissão e buscam a recuperação da habilitação,
em razão do ofício exercido, o comparecimento às aulas presenciais, dentro da carga
horária mínima exigida, se torna viável, sendo necessário facultar a realização do curso
de atualização e reciclagem à distância, para que os mesmos não sejam impedidos de
realizar suas atividades profissionais, impedindo, assim, o seu afastamento ou desliga-
mento das empresas contratantes. Tal requerimento tem por fundamento legal o disposto
na Resolução 168/2004 do CONTRAN, que em momento algum, veda a possibilidade de
realização dos cursos de atualização e reciclagem na modalidade à distância, valendo
ressaltar que, as duas modalidades de ensino (presencial e à distância) encontram-se
regulamentadas pelo citado órgão, desde o ano de 2004.

PROJETO DE LEI Nº 1015/2015

DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE ASSISTÊNCIA ESPIRITUAL INDI-
VIDUAL NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.
Autor: Deputado GERALDO PUDIM

DESPACHO:
A imprimir e às Comissões de Constituição e Justiça; e de Trabalho, Legis-
lação Social e Seguridade Social.
Em 20.10.2015
DEPUTADO JORGE PICCIANI, PRESIDENTE

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO RESOLVE:
Art. 1º. A presente Lei regulamenta o exercício Profissional de assistência es-

piritual individual, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, prestada por Capelães civis ou
Militares.

Art. 2º. É reconhecida a profissão de Capelão Civil.
Parágrafo único. O exercício da assistência espiritual individual é privativo ao

profissional em capelania formados e registrados na forma desta lei.
Art. 3º. A atividade do profissional Capelão Civil consiste em dar assistência

espiritual em hospitais, presídios, orfanatos, asilos, creches, albergues, escolas, áreas mi-
litares, empresas e instituições governamentais, sendo necessária a autorização de com-
petência das instituições mencionadas, em caso de serviço voluntário, ou a realização de
concurso público, na hipótese de serviço prestado a instituição pública.

Parágrafo único. O registro na Ordem dos Capelães do Brasil (O.C.B) é re-
quisito indispensável para a inscrição no concurso público mencionado no caput.- Poderá
o Capelão ser contratado como empregado devidamente regido pela CLT - Consolidação
das Leis Trabalhistas, conforme CBO - Classificação Brasileira de Ocupação 2631-05, ou
por um Regime Próprio.

Art. 4º. O Capelão Civil é o profissional que tem a afiliação deferida pelo
O.C.B, devidamente registrada nos termos desta lei.

Art. 5º. A formação do Capelão Civil será feita pelas entidades de Capelania
credenciadas pela O.C.B.

Art. 6º. Para ingresso no processo de formação de Capelães Civil, além das
exigências feitas pelas entidades de Capelania é indispensável que o candidato tenha
concluído o ensino médio.

Art. 7º. A O.C.B é o órgão que credencia o profissional de Capelania Civil.
Art. 8º. São reconhecidas como entidades de formação de Capelania Civil to-

das aquelas que tenham sido registradas de acordo com o Código Civil.
§ 1º . As entidades de Capelania devem apresentar a O.C.B, no prazo de 60

(sessenta) dias a contar da vigência desta lei, os estatutos, regimentos internos e/ou aca-
dêmicos, processo de formação sistematizado e descrito em detalhes, código de ética,
corpo docente credenciado, relação total dos Capelães que constituem os seus quadros,
com qualificação e titulação completas.

§ 2º. A apresentação dos documentos mencionados no § 1º habilitará a as-
sociação a formar Capelães Civis.

§ 3º. Não se enquadram na exigência do § 1º a Confederação Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), reconhecidas desde já como entidade competente pela O.C.B.

§ 4º. a OCB estabelecerá:
I - a carga horária para a formação do Capelão Civil;
II - o currículo mínimo para a formação do Capelão Civil;
III - as exigências para a formação de docentes em Capelania Civil.
§ 5º. A O.C.B normatizará, orientará, disciplinará e fiscalizará o exercício das

atividades próprias dos Capelães Civil, atendidas as qualificações profissionais estabe-
lecidas.

Art. 9º. Compete a Ordem dos Capelães do Brasil (O.C.B) e as Seccionais
Regionais da Ordem dos Capelães do Brasil (SROCB) o registro dos Capelães Civil e a
fiscalização do exercício da profissão.

Art. 10. AS Seccionais Regionais da Ordem dos Capelães do Brasil
(SROCB)emitirão o registro profissional em conformidade com as normas da a Ordem
dos Capelães do Brasil (O.C.B).

Art. 11. São assegurados os direitos do Capelão Civil que, antes da vigência
desta lei, já exercia a profissão sem estar vinculado a qualquer associação de Cape-
lania.

Parágrafo único. A comprovação da condição de Capelão Civil será feita me-
diante:

I - a apresentação de certificado ou declaração da entidades oficiais, e ou
credenciadas pela O.C.B;

II - a comprovação de que exerce a Capelania Civil por instituições benefi-
ciadas pela prestação da Capelania Civil.

Art. 12. O profissional que tiver comprovado a condição de Capelão Civil nos
termos do art. 10 será registrado como Capelão Civil profissional.

Art. 13. Os casos omissos serão decididos pelo a Ordem dos Capelães do
Brasil (O.C.B).

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Barbosa Lima Sobrinho, 20 de outubro de 2015.
Deputado GERALDO PUDIM
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