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VI - Título de Eleitor, original e 1 (uma) fotocópia;

VII - comprovante que está quite com a Justiça Eleitoral, podendo ser 

ticket de comprovação de votação ou Certidão de quitação, emitida pelo Tri-

bunal Regional Eleitoral, original;

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), original e 1 

(uma) fotocópia;

IX - Declaração de Imposto de Renda ou Certidão Conjunta Negativa 

de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (atuali-

zada);

X - Certifi cado de Reservista, original e 1 (uma) fotocópia;

XI - declaração da candidata se ocupa ou não cargo público ou apo-

sentadoria dele decorrente, com fi rma reconhecida, e, caso ocupe, deverá 

apresentar, também, Certidão expedida pelo órgão empregador contendo as 

seguintes especifi cações: o cargo, a escolaridade exigida para o exercício do 

cargo, a carga horária contratual, o vínculo jurídico do cargo, dias, horários, a 

escala de plantão e a unidade administrativa em que exerce suas funções, 2 

(duas) vias originais;

XII - comprovante de escolaridade de acordo com o item Requisito 

para Ingresso constante do Anexo III - Quadro de Vagas do Edital nº 173/

GDRH/SEAD, de 30 de abril de 2010, com o devido reconhecimento por Ór-

gão Ofi cial. Não será aceito outro tipo de comprovação que não esteja de 

acordo com o previsto no item do Edital, original e 2 (duas) fotocópias auten-

ticadas em Cartório;

XIII - Certidão de quitação com a Fazenda Pública do Estado de Ron-

dônia, expedida pela Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, original;

XIV - Certidão Negativa, expedida pelo Tribunal de Contas do Estado 

de Rondônia, original;

XV - Certidão de Capacidade Física e Mental, expedida pela Junta 

Médica Ofi cial do Estado de Rondônia/SEGEP, original;

XVI - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, original e 1 

(uma) fotocópia;

XVII - comprovante de residência, original e 1 (uma) fotocópia;

XVIII - 1 (uma) fotografi a 3x4;

XIX - Certidões Negativas, expedidas pelo Cartório de Distribuição Cí-

vel e Criminal do Fórum da Comarca de residência da candidata do Estado de 

Rondônia ou da Unidade da Federação em que tenha residido nos últimos 5 

(cinco) anos, original;

XX - Certidão Negativa da Justiça Federal dos últimos 5 (cinco) anos, 

original;

XXI - declaração da candidata informando sobre a existência ou não 

de investigações criminais, ações cíveis, penais ou processo administrativo 

em que fi gure como indiciado ou parte, com fi rma reconhecida (sujeita à com-

provação junto aos órgãos competentes); e

XXII - declaração da candidata de existência ou não de demissão por 

justa causa ou a bem do serviço público, com fi rma reconhecida (sujeita à 

comprovação junto aos órgãos competentes).

Art. 3º. A posse da candidata efetivar-se-á após apresentação dos do-

cumentos referidos no artigo anterior e dentro do prazo disposto no § 1º do 

artigo 17 da Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro de 1992, ou seja, de 

30 (trinta) dias a contar da data da publicação deste Decreto no Diário Ofi cial 

do Estado de Rondônia.

Art. 4º. Fica sem efeito a nomeação da candidata se esta não apre-

sentar os documentos constantes do artigo 2º e se tomar posse e não entrar 

em efetivo exercício no prazo de 30 (trinta) dias, salvo por motivo justifi cado 

previamente nos termos da Lei.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 5 de abril de 2018, 

130º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 22.725, DE 5 DE ABRIL DE 2018.

Regulamenta a Lei Estadual nº 3.925, de 17 de outubro de 
2016, que “Estabelece medidas compensatórias fl orestais 
para empreendimentos minerários localizados em área de 
Reserva Legal e dá outras providências”.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º. Todo empreendimento minerário que dependa de supressão de vege-
tação em área de Reserva Legal para a extração de substâncias minerais deverá, 
antes da emissão da respectiva autorização para supressão de vegetação, adotar, 
isolada ou cumulativamente, as seguintes medidas compensatórias fl orestais:

I - implantação de Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN;

II - doação de área ao Estado de Rondônia para implantação de nova Unidade 
de Conservação do Grupo de Proteção Integral; e/ou

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo.

Parágrafo único. A área a ser ofertada para compensação fl orestal, na forma 
deste artigo, deverá:

I - ter dimensão 20% (vinte por cento) maior que a área de cobertura vegetal 
inserida em Reserva Legal a ser suprimida pelo empreendimento minerário;

II - estar localizada no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compen-
sada e, prioritariamente, na área de infl uência do empreendimento; e

III - estar localizada no território do Estado de Rondônia.

Art. 2º. As propostas voltadas à criação de Unidades de Conservação do Gru-
po de Proteção Integral serão analisadas levando-se em consideração a política 
de prioridades e as diretrizes técnicas estabelecidas pela Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.
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 Art. 3º. Na hipótese de optar pela doação de área ao Estado de Rondônia para 
criação de nova Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, o em-
preendedor deverá garantir a implantação da seguinte estrutura mínima necessária 
à gestão da Unidade de Conservação:

I - construção de sede administrativa;

II - elaboração do Plano de Manejo; e

III - outras estruturas, a critério da SEDAM.

Art. 4º. Fica a SEDAM autorizada a expedir os atos normativos complementa-
res que se fi zerem necessários ao fi el cumprimento deste Decreto.

Art. 5º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 5 de abril de 2018, 130º da 
República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 22.726, DE 5 DE ABRIL DE 2018.

Altera o Decreto nº 20.627, de 8 de março de 2016, e 
dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições que 
lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:

Art. 1º. O Decreto nº 20.627, de 8 de março de 2016, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:

"Art. 39. A compensação da Reserva Legal da propriedade ou posse rural 
poderá ser feita mediante:

..............................................................................................................." (NR)

"Art. 40........................................................................................................

III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identifi cadas como prioritá-
rias pela União ou pelos Estados." (NR)

"Art. 47. O arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ensejará 
o cumprimento da obrigação de manutenção da Reserva Legal durante a vigência 
do instrumento contratual de arrendamento, após o que o proprietário ou possui-
dor de imóvel rural com área de vegetação nativa em extensão inferior ao mínimo 
estabelecido para a Reserva Legal deverá adotar, isolada ou conjuntamente, as 
alternativas previstas neste Decreto.

................................................................................................................ " (NR)

"Art. 50.............................................................................................................

§ 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-
la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter defi nitivo, em favor 
de outro proprietário ou possuidor ou de entidade pública ou privada que tenha a 
conservação ambiental como fi m social." (NR)

"Art. 52. O arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ensejará 
o cumprimento da obrigação de manutenção da Reserva Legal durante a vigência 
do instrumento contratual de arrendamento, após o que o proprietário ou possuidor 
de imóvel rural com área de vegetação em extensão inferior ao mínimo estabeleci-
do para a Reserva Legal deverá adotar, isolada ou conjuntamente, as alternativas 
previstas neste Decreto.

..............................................................................................................." (NR)

Art. 2º.  Fica revogado o artigo 6º do Decreto nº 20.627, de 8 de março de 2016.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 5 de abril de 2018, 130º da 
República.

 CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador
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que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual,

D E C R E T A:
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as seguintes alterações:

"Art. 39. A compensação da Reserva Legal da propriedade ou posse rural 
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...................................................................................................................
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III - se fora do Estado, estar localizadas em áreas identifi cadas como 

prioritárias pela União ou pelos Estados." (NR)

"Art. 47. O arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ense-

jará o cumprimento da obrigação de manutenção da Reserva Legal durante a 

vigência do instrumento contratual de arrendamento, após o que o proprietário 

ou possuidor de imóvel rural com área de vegetação nativa em extensão infe-

rior ao mínimo estabelecido para a Reserva Legal deverá adotar, isolada ou 

conjuntamente, as alternativas previstas neste Decreto.

............................................................................................................... " 
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§ 3º. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou 

transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter 

defi nitivo, em favor de outro proprietário ou possuidor ou de entidade pública 

ou privada que tenha a conservação ambiental como fi m social." (NR)

"Art. 52. O arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ense-

jará o cumprimento da obrigação de manutenção da Reserva Legal durante a 

vigência do instrumento contratual de arrendamento, após o que o proprietário 

ou possuidor de imóvel rural com área de vegetação em extensão inferior ao 

mínimo estabelecido para a Reserva Legal deverá adotar, isolada ou conjun-

tamente, as alternativas previstas neste Decreto.

........................................................................................................" (NR)

Art. 2º.  Fica revogado o artigo 6º do Decreto nº 20.627, de 8 de março 

de 2016.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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CONFÚCIO AIRES MOURA

Governador


