
 

 
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS

Portaria nº 2024 de 30 de junho de 2022

  
Cria e regulamenta a prestação de
assistência religiosa através da Capelania da
Polícia Penal e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO a necessidade de criação da Capelania da Polícia Penal para prestação
de assistência religiosa aos Servidores e demais públicos relacionados a atuação da Secretaria de Estado
da Justiça.

CONSIDERANDO o direito fundamental estampado no art. 5° VI e VII da Constituição
Federal.

CONSIDERANDO o constante dos autos do processo nº 0033.082012/2022-81.

R E S O LV E :
Art. 1º. Criar a Capelania da Polícia Penal do Estado de Rondônia, com a finalidade

de prestar assistência religiosa aos Servidores e demais públicos relacionados a atuação da Secretaria de
Estado da Justiça.

Art. 2º. O Serviço de Assistência Religiosa tem por finalidade prestar assistência religiosa e
espiritual aos Servidores, suas famílias, bem como atender a encargos relacionados com as atividades de
educação moral realizada na Polícia Penal do Estado de Rondônia.

Art. 3º. O Serviço de Assistência Religiosa será constituído de Capelães, selecionados entre
sacerdotes, ministros religiosos ou pastores, pertencentes a qualquer religião que não atente contra a
disciplina, a moral e as leis em vigor.

Art. 4º. Efetuar-se-á a designação de um Servidor Policial Penal de carreira para exercer a
função de Capelão da Polícia Penal do Estado de Rondônia com prerrogativas de trabalho extensivos a
todas as repartições administrativas pertencentes a Secretaria de Estado da Justiça, Unidades Prisionais e
demais ambientes em que esteja sob responsabilidade da Secretaria.

I - O servidor designado deverá, obrigatoriamente, possuir conhecimento religioso
comprovado na área de teologia ou equivalente, atestado por autoridade eclesiástica de sua religião;

II - Possuir experiência Pastoral de Magistério profícuo, fornecida por Convenção
devidamente reconhecida;

III - Possuir reputação ilibada;

IV - Idade mínima de 25 (vinte e cinco anos);

V - Ser Policial Penal de Carreira;

Parágrafo único. Será privado do exercício de Capelão na Corporação aquele que incidir

Diário Oficial do Estado de Rondônia nº 123
Disponibilização: 01/07/2022
Publicação: 01/07/2022

Portaria 2024 (0030076441)         SEI 0033.082012/2022-81 / pg. 1



em crime, infração disciplinar, ou que venha denegrir o exercício de sua função.

Art. 5º. Excepcionalmente, em não havendo Policiais Penais que atendam aos requisitos
elencados no art. 4°, e houver, na Secretaria de Estado da Justiça servidor de carreira apto a cumprir os
demais requisitos, fica dispensada a exigência do inc. V do art. 4°.

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 

MARCUS CASTELO BRANCO ALVES SEMERARO RITO
Secretário de Estado da Justiça

Documento assinado eletronicamente por Marcus Castelo Branco Alves Semeraro Rito ,
Secretário(a), em 30/06/2022, às 15:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo
18 caput e seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0030076441 e o código CRC D89536AC.

Referência: Caso responda esta Portaria, indicar expressamente o Processo nº 0033.082012/2022-81 SEI nº 0030076441
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