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Casa Civil - CASA CIVIL
  

DECRETO  N° 25.048, DE 13 DE MAIO DE 2020.

Regulamenta a Lei n° 4.756, de 8 de maio de
2020.

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

 
D E C R E T A:
 
Art. 1°  A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, criada pela Lei n° 4.756, de

8 de maio de 2020, que “Cria a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, dos militares
estaduais inativos e pensionistas, nas corporações da Polícia Militar e Bombeiro Militar de Rondônia.”,
destina-se a compensar o decréscimo salarial dos militares estaduais inativos e pensionistas, em razão da
implantação do Sistema de Proteção Social dos Militares.

 
Parágrafo único  A VPNI será aplicada quando houver redução do provento ou pensão

decorrente da aplicação do disposto na Lei Federal n° 13. 954, de 16 de dezembro de 2019.
 
Art. 2°  A VPNI é verba de natureza remuneratória, devendo incidir contribuição para o

Sistema de Proteção Social e consequentemente constituirá a base de cálculo para o Imposto de Renda.
 
Art. 3°  Não é permitida qualquer melhoria salarial decorrente da aplicação da VPNI, dessa

forma os valores finais da remuneração dos militares da reserva e dos pensionistas permanecerão os
mesmos pagos antes da aplicação das alíquotas de proteção social, sem qualquer acréscimo ou prejuízo. 

 
Art. 4°  Por ocasião da reorganização ou da reestruturação de sua tabela remuneratória e da

concessão de reajustes, adicionais, gratificações ou vantagens de qualquer natureza; a Superintendência
Estadual de Gestão de Pessoas - SEGEP, fará a imediata suspensão do pagamento da VPNI.

 
Parágrafo único  Se o aumento salarial for inferior ao valor da VPNI, cabe à SEGEP manter

o pagamento da diferença entre eles até que sejam equiparados, quando será sustado totalmente o
pagamento da VPNI.  

 
Art. 5°  A SEGEP será encarregada de dar fiel cumprimento às prescrições da Lei

n° 4.756, de 2020 e do presente Decreto.
 
Art. 6°  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
 
Palácio do Governo do Estado de Rondônia, em 13 de maio de 2020, 132° da República.

 

MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS
Governador

Documento assinado eletronicamente por Marcos José Rocha dos Santos, Governador, em
13/05/2020, às 20:26, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e
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seus §§ 1º e 2º, do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código
verificador 0011500446 e o código CRC 4EE978ED.

Referência: Caso responda esta Decreto, indicar expressamente o Processo nº 0037.188950/2020-91 SEI nº 0011500446

Criado por 51806088215, versão 17 por 49755811249 em 13/05/2020 12:55:44.
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