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01 - Proj. Lei nº 670/2020 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM  132 - Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro, até o 

valor de R$ 300.000,00, e cria Programa e Ação Orçamentária, em favor da Unidade 

Orçamentária: Junta Comercial do Estado de Rondônia – JUCER. 

02 - Proj. Lei nº 671/2020 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 133 - Dispõe 

sobre a criação do Programa Educacional Bombeiro Mirim no âmbito do Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado de Rondônia. 

03 - Proj. Lei nº 672/2020 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 134 - Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro e 

Crédito Adicional Especial por Superavit Financeiro, até o valor de R$ 8.763.728,26, e 

cria Ação, em favor da Unidade Orçamentária: Defensoria Pública do Estado de 

Rondônia – DPE. 

04 - Proj. Lei nº 673/2020 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 135 - Autoriza o 

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Superavit Financeiro, até o 

valor de R$ 1.215.648,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de 

Assistência Social – FEAS. 

05 - Proj. Lei nº 674/2020 – PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 137 - Autoriza o 

Poder Executivo a conceder subvenção econômica, no corrente exercício de 2020, em 

favor da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia - CAERD, abrir Crédito Adicional 

Suplementar por Superavit Financeiro, até o valor de R$ 12.426.832,00, para a Unidade 

Orçamentária: Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, abrir Crédito Adicional 

Especial por Anulação, até o valor de R$ 12.426.832,00, e cria Ação em favor da 

Superintendência Estadual de Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura - SEDI. 

06 - Proj. Lei nº 675/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Estabelece a 

obrigatoriedade das empresas organizadoras de concursos públicos e vestibulares a 

disponibilizarem atendimento médico durante a realização de provas, no âmbito do 

Estado de Rondônia.  



07 - Proj. Lei nº 676/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade dos hospitais estaduais fornecerem por escrito uma justificativa, quando 

da impossibilidade de atendimento do paciente, no âmbito do Estado de Rondônia. 

08 - Proj. Lei nº 677/2020 – DEPUTADO DR. NEIDSON - Estabelece o 

procedimento virtual de informações e de acolhimento dos familiares de pessoas 

internadas com doenças infectocontagiosas, durante endemias, epidemias ou pandemias, 

em hospitais públicos, privados ou de campanha sediados no Estado de Rondônia. 

09 - Proj. Lei nº 678/2020 – DEPUTADO CB JHONY PAIXÃO - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade disponibilização de álcool em gel 70% em frente aos elevadores para 

higienização das mãos dos usuários nas edificações residenciais e empresariais no 

âmbito do Estado de Rondônia. 

10 - Proj. Lei nº 679/2020 – DEPUTADO DR. NEIDSON - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de prestações de contas pelos Municípios que receberam recursos 

financeiros para o enfrentamento de pandemia (COVID-19) e dá outras providências.  

11 - Proj. Lei nº 680/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

transparência e o acesso público aos dados e informações relativos a qualidade 

ambiental existente acerca do monitoramento da qualidade do ar, da água nos órgãos e 

entidades, situados no âmbito do estado de Rondônia. 

12 - Proj. Lei nº 681/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a garantia 

de acessibilidade dos deficientes visuais aos projetos culturais patrocinados ou 

fomentados com verba pública estadual.  

13 - Proj. Lei nº 682/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade das empresas prestadoras de serviços relacionados a maquinas de cartão 

a disponibilizarem equipamentos adaptados para pessoas com deficiência visual no 

Estado de Rondônia. 

14 - Proj. Lei nº 683/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Institui a Política 

Estadual de Prevenção do Diabetes e da Assistência Integral à Pessoa Diabética. 

15 - Proj. Lei nº 684/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

notificação compulsória de casos de violência contra a mulher, contra a criança e o 

adolescente e violência autoprovocada, incluindo tentativas de suicídio e automutilação, 

no âmbito do Estado de Rondônia.  

16 - Proj. Lei nº 685/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

profissão de condutor de ambulância e dá outras providências no âmbito do Estado de 

Rondônia. 

17 - Proj. Lei nº 686/2020 – DEPUTADO EYDER BRASIL - Dispõe sobre a 

obrigatoriedade por parte dos hospitais públicos e privados, do registro e da 

comunicação imediata de recém-nascidos com deficiência intelectual e múltipla às 

instituições, entidades e associações especializadas que desenvolvem atividades com 

pessoas com deficiência, no âmbito do Estado de Rondônia. 

18 - Proj. Resolução nº 070/2020 – DEPUTADO JAIR MONTES - Antecipa o 

pagamento do 13º (décimo terceiro) salário em razão da emergência de importância 

internacional e nacional decorrente do novo coronavírus (COVID-19). 



 


