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Portaria nº 39 de 22 de fevereiro de 2021

Dispõe sobre a composição e funcionamento da Comissão de Ética da Controladoria Geral do Estado de Rondônia – CGE, bem como
designa servidores para compor a referida
comissão.

O CONTROLADOR GERAL DO ESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso XXVI, Art. 11, do Decreto n. 23.277, de 16 de outubro de 2018;

Considerando que o cumprimento da missão institucional da CGE exige de seus servidores padrões de conduta e comportamento ético, pautados em valores
incorporados e compartilhados por todos;

Considerando o Código de Ética dos Servidores da Controladoria Geral do Estado de Rondônia, aprovado pela Portaria n. 98/2017/GAB/CGE, de 05 de junho
de 2017, e, em especial, os dispositivos relativos à gestão da ética;

Considerando a necessidade de regulamentar a comissão à qual incumbe coordenar a gestão da ética no âmbito da CGE;

R E S O L V E:

Art. 1º - A composição e o funcionamento da Comissão de Ética da Controladoria Geral do Estado (CEC), instituída pela Portaria n. 98/2017/GAB/CGE, de 05
de junho de 2017, obedecem ao disposto nesta Portaria e estão alinhados aos princípios do Código de Ética dos Servidores da CGE.

Art. 2º - A CEC é órgão colegiado de natureza pedagógica e consultiva, de caráter permanente, e tem por finalidade implementar e gerir o Código de Ética dos
Servidores da CGE.

Art. 3º - Compete à CEC, nos termos do art. 19, do Código de Ética:

I – disseminar o Código de Ética dos Servidores da CGE, objetivando criar eficiente sistema de informação, educação, acompanhamento e avaliação de
resultados da gestão de ética na CGE.

II – dirimir dúvidas a respeito da interpretação e aplicação do Código de Ética dos Servidores da CGE e deliberar sobre os casos omissos, bem como, se
entender necessário, fazer recomendações ou sugerir ao Controlador Geral do Estado normas complementares, interpretativas e orientadoras das suas disposições;

III – receber propostas e sugestões para o aprimoramento e modernização do Código de Ética dos Servidores da CGE, bem como propor a elaboração ou a
adequação de normativos aos seus preceitos;

IV – requisitar a servidor, após autorização do Controlador Geral do Estado, informações sobre atividades econômicas ou profissionais que, real ou
potencialmente, possam suscitar conflito de interesses, bem como a respectiva indicação do modo pelo qual o servidor pretende evitar tal conflito, nos termos do
inciso XVI, art. 37, da Constituição Federal;

V – manifestar-se, por solicitação da Corregedoria Geral da Administração do Estado de Rondônia, acerca da conformidade da conduta de servidor com os
princípios e normas constantes do Código de Ética dos Servidores da CGE e legislação pertinente;

VI – desenvolver outras atividades inerentes à finalidade da Comissão.

Parágrafo único. A CEC pode manifestar-se, no que couber, por solicitação da Corregedoria Geral da Administração, sobre a conformidade da conduta de todo
aquele que, mesmo pertencendo a outra instituição, preste serviço ou desenvolva qualquer atividade vinculada à CGE, de natureza permanente, temporária ou
excepcional, ainda que sem retribuição financeira por parte da CGE, em consonância com o art. 2º do Código de Ética dos Servidores da CGE.

Art. 4º - A CEC é integrada por três membros e respectivos suplentes, todos servidores efetivos, que nunca sofreram punição administrativa ou penal, abaixo
designados:

Membros:

Adrian Breno Cavalcante do Nascimento - Matrícula n. 300137518

Presidente da CEC

Pablo Jean Vivan - Matrícula n. 300151643

Secretário da CEC

Alessandra Nunes Silva - Matrícula n. 300169126

Membro

Suplentes:

Maria Gorete Correa - Matrícula n. 300045756

Ronaldo Aparecido Avanzi - Matrícula n. 300150667

Maria Alves Amarante - SIAPE n. 2360135

§ 1º - Nos impedimentos e afastamentos legais de membros da CEC este é substituído pelo respectivo suplente indicado nesta Portaria.

§ 2º - O suporte administrativo e operacional ao funcionamento da CEC é de responsabilidade do Gabinete do Controlador Geral do Estado.

Art. 5º - As reuniões da CEC são convocadas pelo Presidente da Comissão, de ofício, ou a pedido de qualquer de seus membros.

§ 1º - O Presidente da CEC pode convocar dirigentes e servidores das gerências da CGE para participar das reuniões, em função da matéria em pauta.

§ 2º - O resultado das reuniões da CEC constará de ata aprovada e assinada por seus membros.

§ 3º - Quando a matéria objeto de deliberação por parte da CEC não obtiver unanimidade dos membros da Comissão, a proposta deve ser acompanhada dos
pareceres divergentes.

§ 4º - As deliberações adotadas pela CEC são formalizadas mediante ato próprio e assinadas pelo Presidente da Comissão.
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Art. 6º - Cabe ao Presidente da CEC:

I – representar e coordenar a Comissão;

II – organizar pauta com apoio de servidor indicado para secretariar a Comissão, convocar e coordenar as reuniões;

III – assinar os expedientes;

IV – requisitar processos, documentos e quaisquer outros subsídios necessários ao exercício das atividades da Comissão;

V – expedir atos normativos da Comissão, desde que previamente aprovados por seus membros;

VI – apresentar ao Controlador Geral do Estado manifestações acerca da conformidade de conduta de servidor com o Código de Ética dos Servidores CGE; e

VII – encaminhar ao Controlador Geral do Estado propostas para aprimoramento do Código de Ética dos Servidores da CGE, relatório anual das atividades e
demais estudos deliberados pela Comissão.

Art. 7º - Os casos omissos relativos à composição da CEC serão dirimidos pelo Controlador Geral do Estado.

Art. 8º - Fica revogada as Portariasn.24/2019/CGE-GAB, publicada no DOE n. 017 de 28 de janeiro de 2019 e n. 25/2020/CGE-GAB, publicada no DOE n. 18
de 28/01/2020.

Art. 9º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO LOPES FERNANDES NETTO
Controlador Geral do Estado

Protocolo 0016343912

EPR
AVISO

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS - PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE
DA INICIATIVA PRIVADA - PMI Nº 01/2020.

O GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, por intermédio do Conselho Gestor de Parceria Público Privada - CGPPP, órgão responsável por disciplinar,
promover e deliberar acerca da realização de Parceria Público -Privada - PPP, e a SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E
INFRAESTRUTURA – SEDI/RO, que tornou público o edital de Chamamento Público de Procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada PMI Nº
01/2020, vem tornar público o aviso de prorrogação para apresentação dos estudos técnicos do Procedimento de Manifestação de Interesse da Iniciativa Privada PMI
Nº 01/2020.

Conforme deliberado em reunião do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas realizada aos 22 dias do mês de fevereiro do ano de 2021, às 9h10min, em
sua Sede no Av Farquar, 2986 - Complexo Rio Madeira, - Bairro Pedrinhas, Porto Velho/RO, ficam aprovadas as solicitações de prorrogação de prazo para
entrega dos estudos técnicos por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 23 de fevereiro de 2021.

De acordo com o Edital PMI Nº 01/2020 e com a presente publicação, ficam definidas as seguintes datas:

16/04/2020 - Data limite para solicitação de esclarecimentos sobre os estudos técnicos

24/04/2020 - Data limite para envio dos estudos técnicos

26/05/2020 - Data limite para publicação do vencedor da seleção

Por fim, de acordo com o item 9.1 do Edital, os interessados poderão solicitar informações e esclarecimentos relacionados ao PMI pelo e-mail
pmi@infovia.ro.gov.br

Porto Velho, 22 de fevereiro de 2021.
MEMBROS DO GRUPO DE TRABALHO

Portaria Conjunta nº 3, de 25 de agosto de 2020
Alterada pela Portaria Conjunta nº 4, de 14 de setembro de 2020

GABRIEL CARRIJO BENTO TEIXEIRA
Gerente de Infraestrutura

MARCOS AURÉLIO FONTES DA SILVA JÚNIOR
Analista de Tecnologia da Informação e Comunicação

CAÊ AIRES MOURA LACERDA
Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação

Protocolo 0016346515

SEGEP
EDITAL Nº 1/2021/SEGEP-2CSPAD

EDITAL DE CITAÇÃO

O Presidente da 2ª Comissão de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar CGA/SEGEP, no uso de suas atribuições, FAZ SABER a servidoraSIRLENE
LOPES FERREIRA, Professora Classe C , Matrícula: 300126468, lotado na SEDUC/Nova Mamoré/RO,que foi instaurado o Processo Administrativo disciplinar
nº 007/PAD-S/SEDUC/2021, Processo SEI N. 0031.058914/2021-35, datado de 15/02/2021, posto que, em tese, deixou de comparecer ao seu local de trabalho a
partir de 23 de abril/2018, caracterizando, em princípio, abandono de cargo.Assim agindo, a servidora apontada infringiu, em tese, os deveres e proibições funcionais
previstas nos artigos 154, I, III, IV; 167, I; e, 170, II, da Lei Complementar nº. 68/92.FAZ SABER, também, que em razão de apesar de ter sido encontrada, afirma não
ter mais interesse no cargo de professor classe C, com o governo de Rondônia, mais uma vez é lhe dado a oportunidade para defesa, ficando, portanto, pelo presente
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