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§ 6º. O pagamento da multa não exime o infrator do cumprimento das exigên-
cias desta Lei, das normas de segurança contra incêndio e das ITs do CBMRO,
nem acarretará a cessação da interdição ou do embargo.

§ 7º. Caso não seja paga, a multa constituirá dívida ativa do Estado e será
remetida à execução ou protesto pela Procuradoria-Geral do Estado.

Seção III
Da Contestação

Art. 18. Para a interposição da contestação junto ao CBMRO deverão ser
observados os procedimentos gerais quanto ao processamento, tramitação e
prazos, a fim de que o recurso seja reconhecido e apreciado.

§ 1º. Caso o responsável pela edificação e área de risco não concorde com
as irregularidades ou penalidades aplicadas, poderá contestar, por escrito, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos.

§ 2º. A contestação deverá ser protocolada junto ao Órgão de Ativida-
des Técnicas do Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia, responsável pela
autuação.

§ 3º. Até a decisão da contestação, por meio do órgão responsável pelo
Serviço de Atividades Técnicas, fica suspenso, automaticamente, o prazo esta-
belecido no Auto de Infração.

§ 4º. Após a decisão expedida por intermédio do órgão responsável pelo
Serviço de Atividades Técnicas, reiniciará a contagem do prazo inicialmente
estabelecida.

§ 5º. Caberá à Comissão Técnica, devidamente instituída, deferir ou não os
termos da contestação, levando-se em conta os aspectos técnicos e legais da
matéria.

§ 6º. Para melhor instruir o exame da contestação, a autoridade especificada
neste artigo poderá determinar a realização de diligências, bem como solicitar do
interessado que junte ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, documentos
indispensáveis à verificação dos fatos.

§ 7º. A Comissão Técnica terá o prazo de até 30 (trinta) dias corridos para
proferir a decisão.

§ 8º. Da decisão proferida pela Comissão Técnica não caberá recurso.

§ 9º. Todas as decisões, atos e deliberações realizadas pela Comissão
Técnica serão devidamente publicadas no Diário Oficial do Estado.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. É de responsabilidade do proprietário do imóvel e/ou responsável
utilizar a edificação de acordo com o uso para a qual foi projetada e de manter as
medidas de segurança contra incêndio e pânico, em condições de utilização,
providenciando sua adequada manutenção, sob pena de cassação de documen-
tos, independente das responsabilidades civis e penais cabíveis.

Art. 20. O Corpo de Bombeiros Militar manterá cadastro atualizado, para fins
de fiscalização permanente, das empresas instaladoras e de manutenção e
conservação dos sistemas de segurança contra incêndio e evacuação, devida-
mente autorizadas.

Parágrafo único. As empresas referidas neste artigo, além das penalidades
previstas em Lei Federal e da suspensão ou cancelamento da respectiva inscri-
ção cadastral, ficarão sujeitas à multa de 25 (vinte e cinco) a 100 (cem) Unidades
Padrão Fiscal - UPF do Estado de Rondônia, quando responsáveis por dano
causado no exercício de suas atividades, sem prejuízo das sanções civis perti-
nentes.

Art. 21. Toda edificação que necessitar da apresentação do PPCIP deverá,
obrigatoriamente, apresentar, anualmente, por ocasião da vistoria técnica a que
se refere o artigo 2º, desta Lei, laudo técnico de execução ou de manutenção

com Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, atestando o funcionamen-
to dos Sistemas Preventivos de Combate a Incêndio e Pânico, expedido por
responsável técnico habilitado legalmente e devidamente registrado em seu
respectivo Conselho Regional.

Art. 22. As edificações que possuem PPCIP deverão apresentar a cada 5
(cinco) anos, laudo técnico estrutural emitido por responsável técnico devida-
mente registrado em seu Conselho Regional, atestando a segurança e estabi-
lidade da referida edificação.

Art. 23. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de até
120 (cento e vinte) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 24. Fica revogada a Lei nº 858, de 16 de dezembro de 1999.

Art. 25. Esta Lei entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2017.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de outubro de 2016,
128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

LEI N. 3.925, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Estabelece medidas compensatórias florestais para em-
preendimentos minerários localizados em área de Reser-
va Legal e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguin-
te Lei:

Art. 1º. O Órgão Ambiental Estadual somente poderá autorizar a extração
de substâncias minerais em área de Reserva Legal mediante prévio Processo
de Licenciamento Ambiental, no qual deverão ser atendidas as exigências
previstas nesta Lei e nas demais normas federais, estaduais e municipais
aplicáveis.

Art. 2º. Todo empreendimento minerário que dependa de supressão de
vegetação em área de Reserva Legal para a extração de substâncias mine-
rais deverá, antes da emissão da respectiva autorização do Órgão Ambiental
Estadual para supressão de vegetação, adotar, isolada ou cumulativamente,
as seguintes medidas compensatórias florestais:

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

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

III - instituição de servidão ambiental de caráter perpétuo.

§ 1º. A área a ser ofertada para compensação florestal, 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
compensada e, prioritariamente, na área de influência do empreendimento; e

III - estar localizada no território do Estado de Rondônia.

§ 2º. As medidas de caráter compensatório de que trata este artigo não
são exigíveis à atividade de pesquisa mineral em área de Reserva Legal.
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§ 3º. O cumprimento das medidas compensatórias previstas neste artigo
não dispensa o empreendedor do atendimento das demais medidas ecológicas,
de caráter mitigatório e compensatório, previstas em Lei ou em outro ato normativo
federal, estadual ou municipal, a exemplo da obrigação prevista no artigo 36, da
Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que “Regulamenta o art. 225, § 1º,
incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades
de Conservação da Natureza e dá outras providências.”.

Art. 3º. Sem prejuízo das medidas ecológicas, de caráter mitigatório e com-
pensatório, definidas no respectivo Processo de Licenciamento Ambiental, os
titulares da atividade de extração de substâncias minerais em área de Reserva
Legal ficam igualmente obrigados a recuperar o ambiente degradado, de acordo
com a solução técnica exigida pelo Órgão Ambiental.

Art. 4º. As exigências e deveres previstos nesta Lei caracterizam obriga-
ções de relevante interesse ambiental.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a editar normas complementares
necessárias ao fiel cumprimento desta Lei.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de outubro de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 21.328, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Suspende afastamento de Oficial da Polícia Militar do Estado
de Rondônia 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, e de acordo com os
artigos 82 e 83, do Decreto-Lei nº 9-A, de 9 de março de 1982,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica suspenso o afastamento do CEL PM DENT RE 10004872-7
MARCO AURÉLIO BLAZ VASQUES, das atividades da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, a contar de 17 outubro de 2016, por haver cessado o motivo que
determinou seu afastamento - para concorrer ao pleito eleitoral de 2016 - de
conformidade com o artigo 52, inciso IV, § 1º, do Decreto nº 09-A, de 9 de março
de 1982 - Estatuto dos Policiais Militares.

Art. 2º. Fica revertido o CEL PM DENT RE 10004872-7 MARCO AURÉLIO
BLAZ VASQUES, ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia,
a contar da mesma data, por haver cessado o motivo que determinou sua agre-
gação, de conformidade com o artigo 52, inciso IV, §1º, combinado com os artigos
82 e 83, do Decreto-Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982.

Art. 3º. Fica classificado o CEL PM DENT RE 10004872-7 MARCO AURÉLIO
BLAZ VASQUES, no 4º BPM (Cacoal - RO), a contar da mesma data, de acordo
com o artigo 5º, §1º, inciso I, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezembro de 1997 (R-
1-PM).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de outubro de 2016, 128º
da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 21.329, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Suspende afastamento de Oficial da Polícia Militar do
Estado de Rondônia 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, e de acordo
com os artigos 82 e 83, do Decreto-Lei nº 9-A, de 9 de março de 1982,

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica suspenso o afastamento do 1º TEN PM RE 10007105-9
WILLIAN DA SILVA VIANA, das atividades da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, a contar de 17 outubro de 2016, por haver cessado o motivo que
determinou seu afastamento - para concorrer ao pleito eleitoral de 2016 - de
conformidade com o artigo 52, inciso IV, § 1º, do Decreto nº 09-A, de 9 de
março de 1982 - Estatuto dos Policiais Militares.

Art. 2º. Fica revertido o 1º TEN PM RE 10007105-9 WILLIAN DA SILVA
VIANA, ao Quadro de Oficiais da Polícia Militar do Estado de Rondônia, a
contar da mesma data, por haver cessado o motivo que determinou sua
agregação, de conformidade com o artigo 52, inciso IV, §1º, combinado com
os artigos 82 e 83, do Decreto-Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982.

Art. 3º. Fica classificado o 1º TEN PM RE 10007105-9 WILLIAN DA
SILVA VIANA, no 5º BPM (Porto Velho - RO), a contar da mesma data, de
acordo com o artigo 5º, §1º, inciso I, do Decreto nº 8.134, de 18 de dezem-
bro de 1997 (R-1-PM).

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de outubro de 2016,
128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador

DECRETO N. 21.330, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016.

Dispensa, a pedido, Policiais Militares do Corpo Voluntário
de Militares do Estado da Reserva Remunerada.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 65, inciso V, da Constituição Estadual, e observando
o disposto no inciso I, artigo 9º, da Lei nº 1.053, de 22 de fevereiro de 2002,

D E C R E T A:

Art. 1º. Ficam dispensados do Corpo Voluntário de Militares do Estado da
Reserva Remunerada, a pedido, de acordo com o inciso I, artigo 9º, da Lei nº
1.053, de 22 de fevereiro de 2002, os Policiais Militares abaixo relacionados:

I - DANIEL LIMA DA SILVA - 1º SGT PM RR RE 04098-3, a contar de 11 de
outubro de 2016; e

II - CLÁUDIO ANTÔNIO FREIRE - 1º SGT PM RR RE 01817-4, a contar de 13
de outubro de 2016.

Parágrafo único. Em razão do disposto no caput, deste artigo, ficam os
referidos Policiais Militares revertidos à situação em que se encontravam na
Reserva Remunerada.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 17 de outubro de 2016,
128º da República.

CONFÚCIO AIRES MOURA
Governador


