
Reverte Praça do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Fica o Terceiro Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia,  Registro Estatístico 200004082, JORGE SOARES FEITOZA JÚNIOR  revertido

ao Quadro de Praças Bombeiro Militar - QPBM, a contar de 16 de fevereiro de 2021, por haver cessado o motivo que determinou sua cedência junto a Secretaria de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, de acordo com o art. 82 do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982.

Art. 2°O Praça encontrar-se-á classificado na Ajudância-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia - CBMRO, desde a data de sua reversão, de
acordo com o inciso I do § 1° do art. 5° do Decreto n° 8.134, de 18 de dezembro de 1997.

Art. 3°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos administrativos e financeiros, a  datar de 16 de fevereiro de 2021.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de março de 2021, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0016379919

DECRETO N° 25.894, DE 9 DE MARÇO DE 2021.
Institui e nomeia membros para compor o Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional - PNAISP.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Fica instituído no âmbito do Poder Executivo Estadual, o Grupo Condutor da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no

Sistema Prisional - PNAISP, sob a coordenação da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, com a finalidade de elaboração e implementação da Estratégia Estadual para
avaliação e acompanhamento dos assuntos referentes à Saúde Prisional, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Parágrafo único.O disposto no caput está em conformidade com o art. 19 da Portaria Interministerial n° 1, de 2 de janeiro de 2014, que “Institui a Política Nacional de
Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).”.

Art. 2°Ficam nomeados para compor o Grupo Condutor da PNAISP, os indicados por meio de titulares dos órgãos ou entidades a que estejam vinculados, os
representantes abaixo relacionados:

I - WENDER SÁTIRO MORAIS DE MENDONÇA - titular  e HOKNEIDE DOS SANTOS FRANÇA - suplente, representantes da Secretaria de Estado da Saúde - SESAU;
II - MIRIAM MUNIZ DA ROCHA FIGHERA - titular  e KARINA GERHARDT SILVA BIANCO - suplente, representantes da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS; e
III - JOSÉ ÁGUIA AZUL MARTINHO DE MEDEIROS - titular  e CRISTINA MABEL DO NASCIMENTO - suplente, representantes do Conselho de Secretarias Municipais

de Saúde - COSEMS.
§ 1°Os membros do Grupo Condutor da PNAISP, indicados na forma do caput serão designados por ato do Governador do Estado.
§ 2°Poderão ser convidados para participar das reuniões do Grupo Condutor da PNAISP, representantes de outros Órgãos e Entidades da Administração Pública

Federal, Estadual e Municipal, de Organizações não governamentais, bem como especialistas, com a finalidade de subsidiar este Grupo, através de dados necessários à
consecução de seus objetivos.

§ 3°O Grupo Condutor terá como atribuições:
I - mobilizar os dirigentes do SUS e dos sistemas prisionais em cada fase de implantação e implementação da PNAISP;
II - apoiar a organização dos processos de trabalho voltados para a implantação e implementação da PNAISP, no Estado e no Distrito Federal;
III - identificar e apoiar a solução de possíveis pontos críticos em cada fase de implantação e implementação da PNAISP; e
IV - monitorar e avaliar o processo de implantação e implementação da PNAISP.
Art. 3°A participação efetiva dos membros no Grupo Condutor da PNAISP, não enseja qualquer tipo de remuneração e será considerada de relevante interesse público.
Art. 4°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de março de 2021, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0016381372

DECRETO N° 25.888, DE 9 DE MARÇO DE 2021.
Nomeia candidata aprovada em Concurso Público da Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SEPOG.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Fica nomeada a candidata ANA CLAUDIA SALES PINHEIRO, para ocupar cargo efetivo, pertencente ao Quadro Permanente de Pessoal Civil do Estado de

Rondônia, deAnalista de Planejamento e Finanças, no município de Porto Velho, inscrição n° 818028448, classificação 13ª, aprovada em Concurso Público da Secretaria de
Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG, regido pelo Edital n° 147/GCP/SEGEP, de 31 de julho de 2017, homologado através do Edital n° 055/GCP/SEGEP,
de 16 de março de 2018, executado pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, de acordo com os Autos do Processo Administrativo n° 01-1301.000321/2016, em conformidade
com os quantitativos de vagas previstos na Lei Complementar n° 748, de 16 de dezembro de 2013, bem como considerando os termoscontidos nos Autos do Processo SEI n°
0035.455179/2020-93 e em consonância com o estabelecido no inciso IV do art. 8° daLei Complementar Federal n° 173, de 27 de maio de 2020.

Art. 2°No ato da posse, a candidata nomeada deverá apresentar os seguintes documentos:
I - Certidão de Nascimento ou Casamento;
II - Certidão de Nascimento dos dependentes legais, menores de 18 (dezoito) anos de idade;
III - Cartão de Vacinas dos dependentes menores de 5 (cinco) anos de idade;
IV - Cédula de Identidade;
V -Cadastro de Pessoa Física - CPF;
VI - Título de Eleitor;
VII - comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser Ticket de comprovação de votação ou Certidão de quitação, emitida pelo Tribunal Regional

Eleitoral;
VIII - Cartão do Programa de Integração Social - PIS ou Programa de Assistência ao Servidor Público - PASEP (se a candidata nomeada não for cadastrada, deverá

apresentar Declaração de não cadastrada);
IX - Declaração de Imposto de Renda, ou Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (atualizada);
X - declaração da candidata informando se ocupa ou não cargo público, em hipótese positiva, deverá apresentar também, Certidão expedida pelo órgão empregador

contendo as seguintes especificações: a carga horária contratual; horário de trabalho e regime jurídico;
XI - declaração, emitida pela própria candidata, informando se exerce atividade em Empresa Privada, Sociedade Civil ou Exercício de Comércio;
XII - Comprovante de Escolaridade, de acordo com o previsto no Anexo I, do Edital n° 147/GCP/SEGEP, de 31 de julho de 2017;
XIII - Certidão de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Rondônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN;
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XIV -Certidão Negativa, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
XV - Certidão de Capacidade Física e Mental, expedida pela Junta Médica Oficial do Estado de Rondônia/SEGEP;
XVI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;
XVII - comprovante de residência;
XVIII - 1(uma) fotografia 3x4;
XIX - Certidões Negativas expedidas pelo Cartório de Distribuição Cível e Criminal do Fórum da Comarca de residência da candidata  no estado de Rondônia ou da

Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 (cinco) anos;
XX - Certidão Negativa da Justiça Federal, dos últimos 5 (cinco) anos;
XXI - declaração da candidata informando sobre a existência ou não de Investigações Criminais, Ações Cíveis, Penais ou Processo Administrativo em que figure como

indiciada ou parte, sujeito à comprovação junto aos órgãos competentes;
XXII - declaração da candidata quanto  à existência ou não de demissão por justa causa ou a bem do serviço público, nos últimos 5 (cinco) anos, sujeito à comprovação

junto aos órgãos competentes; e
XXIII - Registro no Conselho de Classe equivalente, exceto para os cargos, cuja legislação não exija.
Art. 3°A posse da candidata efetivar-se-á após apresentação dos documentos referidos no artigo anterior e dentro do prazo disposto no § 1° do art. 17, da Lei

Complementar n° 68, de 9 de dezembro de 1992, ou seja, dentro de 30 (trinta) dias a contar da data da publicação, no Diário Oficial do Estado de Rondônia.
Art. 4°Fica sem efeito a nomeação da candidata, caso não apresente os documentos constantes do art. 2° deste Ato Normativo ou  se tomar posse e não entrar em

efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justificado previamente nos termos da Lei, podendo a administração proceder à nomeação de candidato, próximo
classificado, seguindo rigorosamente a ordem de classificação obtida no certame em tese, na hipótese das vagas ofertadas não tenham sido providas.

Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de março de 2021, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0016402274

DECRETO N° 25.869, DE 9 DE MARÇO DE 2021.
Cede Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Ficam os Policiais Militares abaixo relacionados, cedidos para exercerem funções de natureza policial-militar, junto à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e

Cidadania - SESDEC, com ônus para o Órgão de destino, no período de 22 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021, em conformidade com o inciso I do art. 1° da Lei
Complementar n° 237, de 20 de dezembro de 2000, combinado com art. 46 da Lei n° 4.302, de 25 de junho de 2018:

I - Cabo da Polícia Militar, Registro Estatístico 100090633, ANDERSON DANTAS DA COSTA RODRIGUES; e
II - Cabo da Polícia Militar, Registro Estatístico 100094932, RENAN FELINI.
Parágrafo único.Os Policiais Militares poderão, quando necessário e devidamente requisitados pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia -

PMRO, atuar na Polícia Militar no período de estado de calamidade pública, em policiamento extraordinário, especial, em grandes eventos, compor comissões no âmbito da
Corporação, bem como concorrer em escalas de serviços compatíveis com sua Graduação.

Art. 2°Os Praças ficarão agregados ao Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia - QPPM, pelo mesmo período de suas cedências, em consonância
com o inciso I do § 1° do art. 79 do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982.

Art. 3°Os Policiais Militares serão transferidos para o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia - QEPM, durante o período de  suas cedências, conforme
estabelecido no art. 2° da Lei n° 3.514, de 5 de fevereiro de 2015.

Art. 4°Os Cabos encontrar-se-ão adidos à Ajudância-Geral, para efeitos  de alterações e remuneração, de acordo com o art. 80 do Decreto-Lei n° 09-A, de 1982,
concomitante o estabelecido no § 2° do art. 45 da Lei n° 4.302, de 2018.

Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros, a datar de 22 de fevereiro de 2021.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de março de 2021, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0016437890

DECRETO N° 25.870, DE 9 MARÇO DE 2021.
Cede Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V do artigo 65 da Constituição do Estado,
D E C R E T A:
Art. 1°Fica o Terceiro  Sargento da Polícia Militar, Registro Estatístico 100082284, KEMMEL ROBERT PESSOA SALDANHA cedido para exercer função de natureza

policial-militar, junto à Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC, com ônus para o Órgão de destino, no período de 22 de fevereiro a 31 de
dezembro de 2021, em conformidade com o inciso I do art. 1° da Lei Complementar n° 237, de 20 de dezembro de 2000, combinado com art. 46 da Lei n° 4.302, de 25 de
junho de 2018.

Parágrafo único.O Policial Militar poderá, quando necessário e devidamente requisitado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia - PMRO, atuar
na Polícia Militar no período de estado de calamidade pública, em policiamento extraordinário, especial, em grandes eventos, compor comissões e instruir procedimentos
apuratórios no âmbito da Corporação, bem como concorrer em escalas de serviços compatíveis com sua Graduação.

Art. 2°O Praça ficará agregado ao Quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia - QPPM, pelo mesmo período de sua cedência, em consonância com o
inciso I do § 1° do art. 79 do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982.

Art. 3°O Policial Militar será transferido para o Quadro Especial dos Militares do Estado de Rondônia - QEPM, durante o  intervalo de sua cedência, conforme
estabelecido no art. 2° da Lei n° 3.514, de 5 de fevereiro de 2015.

Art. 4°O Sargento encontrar-se-á adido à Ajudância-Geral, para efeitos de alterações e remuneração, de acordo  com o art. 80 do Decreto-Lei n° 09-A, de 1982,
concomitante o estabelecido no § 2° do art. 45 da Lei n° 4.302, de 2018.

Art. 5°Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos administrativos e financeiros, a datar de 22 de fevereiro de 2021.
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 9 de março de 2021, 133° da República.

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Protocolo 0016443673

DECRETO N° 25.875, DE 9 DE MARÇO DE 2021.
Reverte Praça da Polícia Militar do Estado de Rondônia e dá outras providências.
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