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Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS 
  

Portaria nº 2885 de 13 de setembro de 2021

 

Atualiza o Plano de Retomada Gradual de Visitas
Sociais nos estabelecimentos penais da Secretaria
de Estado da Justiça de Rondônia.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA JUSTIÇA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo
Art. 71, II, da Cons�tuição Estadual e Lei Complementar no 68/1992, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Civis do Estado de Rondônia;

RESOLVE: 

Art. 1º A Portaria nº 1824 de 22 de junho de 2021, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

I - o §1º do ar�go 11 passa a ter a seguinte redação:

§1º. Com exceção das crianças, fica permi�da a entrada de idosos e demais integrantes do
grupo de risco, desde que vacinados com a segunda dose ou com a dose única da vacina contra a covid-19.

II -  o ar�go 11 fica acrescido do §4º, que terá seguinte redação:

§4º. Os estabelecimentos penais deverão, no prazo de até 60 dias após a publicação desta
portaria, ins�tuir a visitação virtual para as crianças.

 

MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO

Secretário de Estado da Jus�ça

Documento assinado eletronicamente por Marcus Castelo Branco Alves Semeraro Rito, Secretário(a),
em 14/09/2021, às 10:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0020614816 e o código CRC 8D081FC1.
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