
Estado de Rondônia, desta Secretaria de Estado de Justiça.
Parágrafo único – A Progressão Funcional por Merecimento será realizada na forma do anexo I desta portaria, com base nos artigos 15 a 27, do capitulo VI,

da Lei Complementar n° 728 de 27 de agosto de 2013, e no processo de avaliação de desempenho referente ao período: ABRIL de 2016 a ABRIL de 2020.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros, conforme anexo I.
ANEXO I

Matrícula Nome Cargo Admissão ClasseAtual Classe Adquirida Efeito
Financeiro

300116253 RUINEI ALVES DA CUNHA POLICIAL PENAL 04/ 04/2012 ATIPEN-002 ATIPEN-003 04/ 04/2020

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO

Secretário de Estado de Justiça
Protocolo 0011171497

Portaria nº 1241 de 27 de abril de 2020
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Constituição Estadual, Art. 71, e Lei Complementar 68/92,

que dispõe sobre Regime Jurídico dos servidores Públicos do Estado de Rondônia;
R E S O L V E:
Artigo 1º - Conceder Progressão Funcional por Merecimento ao servidor, relacionada no anexo I, pertencente ao quadro permanente de pessoal civil do

Estado de Rondônia, desta Secretaria de Estado de Justiça.
Parágrafo único – A Progressão Funcional por Merecimento será realizada na forma do anexo I desta portaria, com base nos artigos 15 a 27, do capitulo VI,

da Lei Complementar n° 728 de 27 de agosto de 2013, e no processo de avaliação de desempenho referente ao período: ABRIL de 2016 a ABRIL de 2020.
Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos administrativos e financeiros, conforme anexo I.
ANEXO I

Matrícula Nome Cargo Admissão ClasseAtual Classe
Adquirida

Efeito
Financeiro

300116949 ADMILTON DA SILVA FEITOSA JUNIOR POLICIAL PENAL 10/ 04/2012 ATIPEN-002 ATIPEN-003 10/ 04/2020

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO

Secretário de Estado de Justiça
Protocolo 0011276947

POLITEC
ATA

REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 001/2020/CONSUGESPOL/POLITEC/SESDEC/RO
Aos sete (07) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte (2020), às 8h30 (oito horas e trinta minutos), na sede da FUNATEC, localizada na Rua dos
Festejos, nº, Bairro Costa e Silva presidido pelo Dr. DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA – Diretor-Geral de Polícia Técnico-Científica, onde presentes
estavam os Conselheiros: ANA JULIA FRAZÃO PAIVA, RALPH DA CRUZ CATRINCK, FLAXMAN DE SOUZA ALMEIDA, FRANCISCO CLAYTON FERREIRA, os
Convidados com direito a voto: o Corregedor JOÃO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR e os Chefes Regionais: ADEILDO FREZ, GLAUBER SIMÕES SILVA, GUIDO
HERRMANN, ISAAC NEWTON MC COMB PESSOA, MARCO ANTÔNIO HELBEL, MARCOS FABRICIO SENA DE OLIVEIRA, o Perito Criminal VITOR HUGO
RICHETTI, substituindo o Coordenador de Cacoal que se encontra de férias regulares e os convidados sem direito a voto: a Perita Criminal DIANA BRITO DA
FROTA da Regional de Guajará-Mirim e o Perito Criminal MARCELO CARLOS DOS SANTOS, da Regional de Ji-Parana, desenvolvedor do SISCOP . Aberta a
reunião, verificadas as questões regimentais e a existência de quórum, cumpridas as formalidades de praxe e, em seguida, o Presidente Dr. Domingos Sávio, abriu
a reunião. Foi designada secretaria da Reunião a mim, ANA JULIA FRAZÃO PAIVA. Foi lida a pauta da Reunião: 1 - Encerramento das atividades 2019; 2 -
Controle Patrimonial e estatísticas; 3 - Cadeia de Custódia; 4 - Lei de Abuso de Autoridade; 5 - Regramento dos concursos públicos; 6 - Avaliação Merceológica de
arma de fogo; 7 - Implantação do Protocolo de Feminicídio; 8 - Promoção Setembro/2019; - SISCOP; 9 - Assuntos correlatos a Corregedoria; 10 - Outros assuntos.
Iniciados os trabalhos: Diretor Geral reiterou a importância da apresentação pessoal nos eventos e reuniões, bem como na reunião do CONSUGESPOL. Ainda
para haver zelo com as unidades quanto a organização dos ambientes. Abrindo a pauta iniciou-se pela pauta SISCOP, passando a palavra para o Perito Marcelo, o
qual explanou sobre o sistema que permite o controle dos trabalhos periciais quanto ao registro de ocorrências e materiais e, ressaltou a facilidade quanto à
emissão do laudo e segurança do mesmo, que o mesmo foi adaptado para nossa realidade, aproveitando experiências de outros sistemas que operam em outras
perícias, inclusive perícia federal, explanando ainda as funcionalidades quanto à produção de dados estatísticos e complexidade dos exames, Diretor ressaltou que
a quantidade de exames realizados impacta na aquisição de material de consumo e programação orçamentária, continuando com a explanação, foi informado da
funcionalidade de assinatura biométrica e do controle de movimentação do material, dentre outras que serão percebidas pelos usuários. Diretor informou da
importância da receptividade do sistema pelas unidades e que as dúvidas e sugestões podem ser enviadas à direção, críticas em grupos e redes sociais serão
devidamente consideradas infração e devidamente coibidas na conformidade com os dispositivos legais, ressaltando o Corregedor que vigora o código de ética da
instituição. Dr. Marco Helbel pontuou sobre a facilidade da facilidade de uso do sistema, o Diretor do ILC requisitou que seja disponibilizado uma pessoa para
acompanhar a implantação do sistema no laboratório, o qual opera em modo manual. Diretor-Geral ressaltou que será feita a ambientação com consequente
certificação pelos Diretores e Coordenadores de que o Sistema está em pleno funcionamento em suas unidades. O Perito Marcelo agradece o voto de confiança
pela Direção Geral e pelo Chefe Regional e pediu para se ausentar. Aproveitando a questão da segurança, Diretor ressaltou a necessidade de observar os sigilos
legais e restrições do acesso à informação, informando que qualquer documento que for extraído do Sistema SEI é passível de identificação da pessoa que extraiu
o documento do ambiente restrito. Corregedor ressaltou a importância do sigilo das informações debatidas no CONSUGESPOL, entre outros. Pauta encerramento
das atividades 2019, informa quanto aos encaminhamentos para a legislação que respalda a realização de concurso, a qual está aguardando a abertura dos
trabalhos na ALE. Informou a substituição da direção do IDNAC. Pauta: regramento de concursos, estão sendo realizados os estudos para realização do concurso,
enquanto aguardamos a aprovação da Lei que cria o quadro de servidores na POLITEC. Glauber consigna a questão da equiparação das funções gratificadas
entre Chefes Regionais e Diretores dos Institutos. Diretor informa que haverá estudos nesse sentido, em acordo com as demandas de cada local e que já há
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proposta para aumento da gratificação para os Chefes Regionais prevista para a nova reforma administrativa. Pauta: Controle Patrimonial. Diretor informa que as
movimentações de bens móveis são registradas em sistema comum aos órgãos estaduais, sendo que ao haver doação entre órgãos, as chefias máximas devem
estar em ciente e em acordo, alertou sobre a recepção de bens inservíveis ou sem finalidade de uso na instituição, reiterou que cada Chefe de Criminalística é
responsável pelos bens das suas instituições, sempre informando à Direção Geral, assim como não é atribuição do chefe da unidade para desfazimento de bens.
Pauta: Cadeia de Custódia, que a alteração do CPP em dezembro de 2019, leva a alterações de procedimentos e atuação da Polícia Técncia e que foram tomadas
medidas em 2019 para aquisição de materiais referentes à aplicação da cadeia de custódia. Pauta: Abuso de Autoridade. O Corregedor informou da implicação em
nosso trabalho, a qual encontra-se em estudo, que inicialmente reflete sobre a atuação da Corregedoria e que, implicações mais específicas quanto à atuação
pericial serão repassadas. Fica consignado que a Direção-Geral produzirá resposta ao Ofício n. 2586/2020/PC-DGPC, com anuência dos presentes. Avaliação
merceológica de armas de fogo: considerando que não há um mercado formal de arma de uso restrito, sendo as aquisições realizadas de forma específica, que
haja o entendimento de que se trata de avaliação com especificidade (arma de fogo das instituições de segurança pública) que seja no entendimento de repor o
item, considerando o valor de nova, descontados os impostos, o que será consignado em resolução/portaria sobre o tema. Feminicídio: será realizado documento
divulgando com instrução normativa para implantação do protocolo. Sobre a promoção: Março/2019 – estão sendo refeitos os cálculos. Pautada a promoção
setembro/2019 a mesma foi homologada. Consignado que será realizado treinamento/atualização para coleta de material biológico em local de crime. Pauta:
Assuntos correlatos a Corregedoria: Processo Administrativo da servidora Carolina Azevedo Secundino, será repassado para uma das turmas do
CONSUGESPOL.

Porto Velho/RO, 07 de fevereiro de 2020.
DOMINGOS SÁVIO OLIVEIRA DA SILVA 

PERITO CRIMINAL
PRESIDENTE DO CONSELHO
ANA JULIA FRAZÃO PAIVA

PERITO CRIMINAL
CONSELHEIRA

RALPH DA CRUZ CATRINCK 
PERITO CRIMINAL

CONSELHEIRO
FLAXMAN DE SOUZA ALMEIDA 

PERITO CRIMINAL
CONSELHEIRO

FRANCISCO CLAYTON FERREIRA
PERITO CRIMINAL

CONSELHEIRO
JOÃO DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR

PERITO CRIMINAL
CONVIDADO

ADEILDO FREZ
PERITO CRIMINAL

CONVIDADO
GLAUBER SIMÕES SILVA

PERITO CRIMINAL
CONVIDADO

GUIDO HERRMANN 
PERITO CRIMINAL

CONVIDADO
ISAAC NEWTON MC COMB PESSOA

PERITO CRIMINAL
CONVIDADO

MARCO ANTÔNIO HELBEL
PERITO CRIMINAL

CONVIDADO
MARCOS FABRICIO SENA DE OLIVEIRA

PERITO CRIMINAL
CONVIDADO

VITOR HUGO RICHETTI 
PERITO CRIMINAL

CONVIDADO
Protocolo 10184655

SESAU
HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo nº 0057.219621/2020-61

Pelo presente instrumento e considerando, segundo os termos do  Artigo 24, IV da Lei Federal nº 8.666/93, a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de
Rondônia torna público a dispensa de licitação em razão da emergência, pela AQUISIÇÃO DE PROCEDIMENTO DE BRONCOSCOPIA PARA RETIRADA DE
CORPO ESTRANHO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, VISANDO ATENDER O PACIENTE SAMUEL DE OLIVEIRA BOLLET, INTERNADA NA UTI DO
HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO - HICD .
Em favor da empresa:
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