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ATO DE RATIFICAÇÃO

O Secretário da Segurança, Defesa e
Cidadania de Rondônia, no uso de suas atribuições
legais, RATIFICA os termos do Parecer n.º 0237/
PGE/PCDS/2014 da Procuradoria Geral do Estado
de Rondônia, que trata da contratação direta da
FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO
BITTENCOURT – FUNCAB, para realizar o
Concurso Público de provas e títulos para
provimento de vagas nos cargos de Delegado de
Polícia Civil, Perito Criminal, Agente de Polícia Civil,
Escrivão de Polícia Civil, Datiloscopista Policial,
Técnico em Necropsia, Agente de Criminalística e
Técnico de Laboratório, conforme Processo n.º
01.1501.00273-0000/2013 – Concurso Público
da Polícia Civil.

Porto Velho, 28 de fevereiro de 2.014
Publique-se no Diário Oficial do Estado de

Rondônia.

MARCELO NASCIMENTO BESSA
Secretário da Segurança, Defesa e Cidadania� � � � � � � � � � � �

PORTARIA Nº. 001/2014/GAB/ACADEPOL/PC/RO.
Porto Velho-RO. 25 de fevereiro de 2014.

LUCILENE PEDROSA DE SOUZA
GOTTARDO Delegada de Policia,  Di-
retora da Academia de Policia Civil do
Estado de Rondônia, no uso de suas
atribuições legais,

CONSIDERANDO a necessidade de se
cumprir a Ata da Reunião Ordinária nº.
005/2012/CONSUPOL/PC/RO do dia
03.08.2012, que aprovou o Projeto do
Curso Básico de Armamento e Tiro.

R E S O L V E:
DESIGNAR, no período de 24 e 25 de feve-

reiro de 2014 na qualidade de PROFESSORES
para o Curso Básico de Armamento e Tiro, que
está sendo realizados pela Academia de Policia
Civil os servidores abaixo relacionados:

CARLOS  ANDRÉ  GOMES, Agente de Poli-
cia, Matrícula nº. 300059905, para ministrar a dis-
ciplina de Armamento e Tiro, na 1ª  equipe de Pro-
fessores, carga horária nos dias 24 e 25 de feve-
reiro/2014, (dezesseis) 16h00min h/a;

JORGE LUIZ MAGALHÃES, Agente de Poli-
cia, matrícula 300060003, para ministrar a discipli-
na de Armamento e Tiro, na 1ª equipe de Profes-
sores, carga horária nos dias 24 e 25 de feverei-
ro/2014, (dezesseis) 16h00min h/a;

PAULO CEZAR FREITAS VALENTE, Agente
de Policia, matrícula 300104030, para ministrar a
disciplina de Armamento e Tiro, na 1ª equipe de
Professores, carga horária nos dias 24 e 25 de
fevereiro/2014, (dezesseis) 16h00min h/a;

RINALDO DE ARAÚJO SILVA, agente de po-
licia, matricula 300020744, como Coordenador da
disciplina de Armamento e Tiro, na 2ª equipe de
Professores, Carga horária nos dias 24 e 25 de
fevereiro/2014, (dezesseis) 16h00min h/a.

Publique-se.
Lucilene Pedrosa de Souza Gottardo

Diretora da ACADEPOL/PC/RO.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº  01/PC/RO/2014

Disciplina o procedimento para concessão e
prestação de contas de diárias no âmbito da POLÍ-
CIA CIVIL/RO e unidades subordinadas.

O DELEGADO-GERAL DA POLICIA CIVIL DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribui-
ções legais, RESOLVE:

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – O pedido, processamento, concessão e
a prestação de contas de diárias dos servidores
da Polícia Civil do Estado de Rondônia, serão pro-
cessados de acordo com o disposto nesta Instru-
ção Normativa.

Art. 2º – As viagens dos servidores da Polícia
Civil do Estado de Rondônia somente serão reali-
zadas no estrito interesse do serviço e finalidade
do órgão.

Art. 3º – Serão concedidas diárias correspon-
dentes ao período de ausência, a título de com-
pensação das despesas de alimentação, pousa-
da e locomoção.

§1º – O servidor fará jus somente à metade do
valor da diária nos seguintes casos:

I – quando o afastamento não exigir pernoite fora
da sede;
II – quando o retorno se der no mesmo dia à sede
de serviço;
III – quando o Estado custear, por meio diverso, as
despesas de hospedagem; e
IV – quando o servidor ficar hospedado em imóvel
pertencente ao Estado ou que esteja sob adminis-
tração do mesmo ou de suas entidades.

§2º – O servidor que em viagem de serviço repre-
sentar ou acompanhar na condição de assessor
de autoridade policial hierarquicamente superior
fará jus às diárias no mesmo valor atribuído a esta.

§3º – Entende-se por assessor de autoridade o
servidor com conhecimento técnico imprescindí-
vel ao assunto objeto da viagem.

§4º – Nos deslocamentos interestaduais, os valo-
res das diárias serão acrescidos em 100%.

§5º – Os valores de diárias para território interna-
cional obedecerão ao disposto no §1º, Art. 6º, do
Decreto nº 15.964, de 14 de junho de 2011.

§6º – As viagens pra fora do estado (nacionais e/
ou internacionais) dependerão de autorização do
Chefe do Poder Executivo.

DEFINIÇÕES

Art. 4º – Para os efeitos desta Instrução Normativa,
entende-se por:

I – tomador: o servidor policial que percebe o valor
da diária como indenização por deslocamento para
fora da sede do município no qual estiver lotado;

II – proponente: a autoridade competente para for-
malizar e pleitear a concessão de diária para o
tomador;

III – ordenador de despesas: a autoridade respon-
sável pela autorização do pagamento da diária.

PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS

Art. 5º – O proponente preencherá formulário pa-
drão de proposta de concessão de diárias, o qual
deverá conter o nome do tomador, o respectivo
cargo, a descrição sintética do serviço a ser exe-
cutado, a duração provável do afastamento e a
importância a ser paga.

§1º - Poderão ser proponentes:
1. Delegado-Geral e Delegado-Geral Adjunto;
2. Diretores de Departamentos;
3. Diretores de Divisões;
4. Corregedor Geral;
5. Diretor da Academia de Polícia Civil;
6. Delegados Regionais;
7. Delegados Titulares;
8. Delegados Adjuntos;

§ 2º - O proponente se responsabilizará pelas
informações contidas no formulário de Conces-
são de Diárias.

Art. 6º – A proposta de concessão de diárias deverá
ser instruída com a Ordem de Missão discriminando
os objetivos da viagem, os recursos a serem empre-
gados e a quantidade de dias do deslocamento.

Parágrafo único – A proposta de concessão de
diárias cujo, proposto é detentor de função
comissionada superior ao “CDS 15”, deverá ser
encaminhada juntamente com cópia do respectivo
decreto de nomeação.

Art. 7º – A proposta de diária, o respectivo memo-
rando e os documentos que a instruem serão en-
caminhados exclusivamente através do virtuadoc.

Art. 8º – O encaminhamento da proposta deverá ocor-
rer com o mínimo de 05 (cinco) e o máximo de 45 dias
úteis de antecedência da data prevista para o deslo-
camento, devendo haver justificativa, sob pena de
responsabilidade, caso tal prazo seja descumprido.

PROCESSAMENTO E PAGAMENTO

Art. 9º – Após o recebimento da proposta o
ordenador de despesas a analisará e enviará res-
posta, autorizando ou não o deslocamento, para o
mesmo endereço eletrônico utilizado para o enca-
minhamento da documentação.

Parágrafo único – A resposta também poderá ser
encaminhada por outro meio de comunicação, in-
clusive telefônico, devendo tal solicitação estar
contida no corpo da mensagem encaminhando a
proposta de diária.

Art. 10 – Em caso de indeferimento do pedido não
haverá em qualquer hipótese o pagamento de diári-
as, sendo vedado o deslocamento dos servidores.

Art . 11 – Se autorizado o deslocamento, o
ordenador de despesas encaminhará a proposta
e os documentos que a instruem ao setor de diá-
rias da Gerência de Administração e Finanças/PC/
RO para tr iagem, a qual providenciará a
formalização de processo administrativo.

Art. 12 – O processo será instruído com cópia da
nota de crédito comprovando o prévio empenho
da despesa.

Art. 13 – Acaso seja necessário o deslocamento
e não exista empenho da despesa no momento da
proposta de diárias o ordenador justificará o fato


