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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 045 .DE 18 DE MARCO DE 2011.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, nos termos do inciso III, do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei que
"Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 1.053, de 22 de fevereiro de 2002, que Cria o Corpo Voluntário
de Militares do Estado da Reserva Remunerada e dispõe sobre a convocação dos inscritos para serviço
ativo em caráter transitório, na forma prevista no artigo 9o do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de
1982".

Nobres Parlamentares, as alterações proposta no texto da Lei n° 1053, de 22 de fevereiro de 2002,
visam exclusivamente incluir os policiais militares e os bombeiros militares neste processo que possibilita
a reconvocação daqueles integrantes da reserva remunerada.

A inserção proposta permitirá que o efetivo atual de policiais e bombeiros dos aeroportos, daqueles
que realizam vistoria veicular do DETRAN ou ainda, que trabalham como radio operadores nas
Organizações Bombeiros Militares - OBM's, possam ser empregados diretamente na atividade fim,
aliviando a escala de serviço para os demais atendimentos que a Corporação realiza, e permitindo uma
melhoria nos serviços respectivos, notadamente no atendimento pré-hospitalar, combate a incêndio e
busca e salvamento.

Ressalta-se. que por serem atividades que necessitem de um conhecimento técnico específico,
somente aqueles já familiarizados com as atividades e jargões usados da lida da caserna, é que poderão
desempenhar tais atividades, sendo esta a razão pela qual somente aqueles que compõem a reserva da
PM RO e do CBMRO é que poderão ser reconvocados.

Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, consequentemente, com
a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei, antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me
com especial estima e consideração. k>
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

PROJETO DE LEI DE 18 DE MARÇO DE 2011.

Altera e acrescenta dispositivos à Lei n° 1.053, de 22
de fevereiro de 2002, que Cria o Corpo Voluntário de
Militares do Estado da Reserva Remunerada e dispõe
sobre a convocação dos inscritos para serviço ativo
em caráter transitório, na forma prevista no artigo 9o
do Decreto-Lei n° 09-A, de 9 de março de 1982.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

An. Io Os artigos Io, 2o, 4o e 5o da Lei n° 1.053, de 2002, passam a vigorar coma seguinte redação:

"Art. Io Fica criado o Corpo Voluntário de Militares do Estado da Reserva Remunerada, com a
finalidade de convocação para o serviço ativo em caráter transitório na forma prevista no artigo 9o do
Decreto-Lei n°09-A, de 9 de março de 1982, e artigo 3o desta Lei, para atuar nas situações enumeradas no
§ 1° do artigo 4o. (NR)

Art. 2o O planejamento, a supervisão e indicação da necessidade de convocação de componentes do
Corpo de Voluntário de Militares do Estado da Reserva Remunerada, far-se-á de acordo com as diretrizes
do Secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, no limite máximo de 30% (trinta porcento) do
efetivo existente na ativa das respectivas corporações, na forma prevista nesta Lei e no decreto
regulamentador. (NR)

Art. 4o A convocação de que trata o artigo anterior indicará expressamente as atribuições ou
atividades que serão exercidas pelos convocados na forma previstano §1° deste artigo. (NR)

§ Io Os militares a que se refere o artigo Io desta Lei poderão atuar nas seguintes atividades:

I - policiamento ostensivo geral, urbano e rural;

II - policiamento de segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado;

III - guarda de próprios estaduais;

IV - guarda dos edifícios onde a Administração Pública desenvolva suas atividades;

V - guarda das escolas;

VI - guarda dos postos de saúde;

VII - policiamento de segurança externa dos estabelecimentos penais;

VIII - atividades de bombeiros de aeródromos;

IX - vistoria veicular no Departamento de Transito; e


















