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Oficio nº 0209/2020-GAB/DEP.MN 

Brasília, 3 de julho de 2020. 

A Sua Excelência o Senhor  

FERNANDO RODRIGUES MÁXIMO 

Secretário de Saúde do Estado de Rondônia 

Rua Pio XII, nº 2986, Edifício Rio Machado - Bairro Pedrinhas  

CEP 76801-470, Porto Velho/RO 

 

 

Assunto: Solicitação de informações sobre o pagamento de gratificações a servidores da 

SESAU cedidos para os municípios. 

 

 

Senhor Secretário,  

 

Ao cumprimentá-lo cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência para solicitar 

informações sobre o pagamento de gratificações a servidores da SESAU que se encontram cedidos 

para o desempenho de suas funções nos municípios do Estado de Rondônia. 

Referida demanda chegou até mim por solicitação dos próprios servidores cedidos, 

como é o caso da Sra. Marly Divina Martins, Técnica em Enfermagem, cedida ao Município de 

Machadinho de Oeste há aproximadamente sete anos, a qual afirma que não está recebendo as 

gratificações a que tem direito por Lei. 

Não obstante a existência de Decreto estadual que determina que o ônus da cessão 

dos servidores da SESAU deva ser arcado pelos municípios, peço que o Estado encontre uma 

solução que possibilite a permanência dos servidores nos municípios sem haver prejuízo financeiro 

a estes, especialmente neste momento crítico em que vivemos por conta da pandemia da COVID-

19, o qual obrigará o Estado a fortalecer o atendimento da saúde pública no interior para atender a 

demanda de internação da população infectada pelo coronavírus. 

Como deputado federal, juntamente com a Bancada de Rondônia no Congresso 

Nacional, estamos trabalhando fortemente para a alocação de recursos financeiros, inclusive já 

disponibilizados, para o Estado de Rondônia e seus municípios, tanto para a compra de insumos e 

equipamentos, quanto para a contratação e o pagamento dos profissionais de saúde necessários para 

atender a demanda adicional. 
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Certo de que Vossa Excelência envidará todos os esforços possíveis neste momento 

tão difícil, agradeço antecipadamente e aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada 

estima e consideração. 

 


