
Assembleia chislativa do Estado de Rondom'a

CONTRATO N" 05/2017

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI AASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DERONDONIA —

ALE/R0 E o CENTRO DEINTEGRACAO EMPRESA ESCOLA — CIEE.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA -

ALE/R0, inscl‘ila CNPJ n“
04.794.681/0001-68, com sede na Rua Major Amarante, n“. 390 - Bairro Arigolémdia, CEP n”. 76.801»
911 Porto Velho/RO, representado neste ato por seu Presidents, Deputado MAURO DE CARVALHO,
RG n" 287.641 SSP/RO, CPF r1D 220.095.402-63, e pelo Secretaria Geral ARILDO LOPES DA
SILVA, brasileiro, servidor publico, portador do RG n° 19593.99] SSP/SP 6 CPF n‘7 299.056.482-91,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outm lado o CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA ~

CIEE, entidade sem fins lucrativos que tern como objetivo a assxstencia ao

adolescente e a eduoagao profissional, registrada no Conselho Municipal dos Direitos da Crianea e do
Adolescente —

CMDCA, de entidade reconhecida como beneficente de assisténcia social, certificada
pelo Ministério do Desenvolvimemo Social 6 Agrério ~MDSA, inscrita no CNPJ n”. 61.600.839/0001~
55, com sede a Rua Tabapua, n". 540, Itaim, CEP n°. 04.533001, Sao Paulo/SP, e com Unidade de
Operaeio em Porto Velho, situada na AvCalama, n“. 2472, Balrro $50 1050 Bosco, CEP 11“. 76.803—
768, inscrita no CNPJ n° 61.600.839/0061-96, neste ato representado pelo Superintendente EDUARDO
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro industrial, ponador do RG 110 6.196.756 SSP/SP 6 CPF

n“. 790.919.628—87 pelo Gerente, VINICIUS FRANCISCO DOS SANTOS, brasileiro, ponador do

RG 110 36.132.206-9 SSP/SP 6 CPF n°. 487.350.434-15 denominado
CONTRATADO, resolvem

celebrar 0 presents contrato, instruido ao PROCESSO N“ 00790/2012, consoante o disposto anigo 24,
XIII, da Lei 8.666/93 e no que couber, celebram entre si esse Contralo, medianle as cldusulas e

condigzées seguintes:

atividades que propiciem a promoofio da integraoao do Aprendiz a0 mercado de trabalho, de acordo com

a Constituipao Federal, em seu art. 7°, XXXIII, an. 203, inciso III 6 art, 214, inciso IV, e a Consolidaqao
de Leis de Trabalho —

CLT, Titulo III, Capitulo IV, Seoao IV, coma finalidade de foimagzio técnico

profissional metédica, compatlvel com o desenvolvimento fisico, moral e psicolégico do adolescents,
atrave's do PROGRAMA JOVEM APRENDIZ, constante dos autos do Processo Administrativo 11°.

00790/2012.

1 O curso objelo da Aprendizagem, foi elaborado em conformidade com a Ponariav723, expedida‘lq’
pelo Ministe’rio do Trabalho e Emprego em 21042012, 6 pela Ponaria n" 1.005 de 01.07.2013 e

depositado no Conselho Municipal dos Direitos da Criangza e do Adolescente —

CMDCA do

municipifl
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Assembleia Lfigislativa. do Estado do Rondonia

em que seré executada a aprendizagem 6 na Superintendéncia Regional do Trabalho, conforms artigo 2‘7

da Resoluoao n" 074 expedida pelo Conselho Nacional dos Direitos da Crianea e do Adolescente 7

CONANDA em 1310912001,

§2° A amagfio da CONTRATADA esté fundamentada na hipétese que trata o artigo 430, Inciso 11 do

Decreto—Lei n° 5452 de 01/05/1943, com nova redaofio dada pela Lei n° 10.097 de 19/12/2000,

regulamentada pelo Decreto Federal 11" 5598 de 01 de dezembro de 2005, e amigo 431, am que a

contrataqfio do aprendiz poderé ser efetivada pela entidade sem fins lucrativos, caso em qua n50 gera

Vinculo de emprego com a empresa tomadora dos servipos.

CLAUSULA SEGUNDA - DO AMPARO LEGAL

O respaldo juridico do presente contrato encontra-se consubstanciado na Lei Federal 8.666 de 21 de

junlio de 1993 e Processo Administrative n“ 0790/2012 bem como autorizagéo do Secretério Geral e

Presidente desta Casa Legislativa (05.1551) e Nota de Empenho n° 2017NE00040 (11.1509).

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E REAJUSTE

O valor do presente Contrato é de R$ 1.2501359,” (um milhao duzentos e cinquenta mil trezentos e

cinquenta e nove reais e dezoito centavos).

§l° Nessa valor estio incluidas todas as despesas ordinérias diretns e indiretas decorrentes da exeeuoio

contratual, inclusive tributes e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e

incidentes.

§2° As panes acordam em realizar a revisfio dos valores ora contratados na liipétese de criaoio, extingéo
ou ainda, alteraofio de aliquotas de quaisquer dos tributos, impostos, contribuiodes, taxas e encargos ds

qualquer natureza, incidentes sobre a Contrataofio de Aprendizes e devidos na forma da lei durante 0

prazo de vigéncia do presente Contrato qua, impliquem em majoraoéo de custos diretos ou indiretos da

contratagéo, estes custos seréo repassados é CONTRATANTE.

I - Na hipdtesa de alteraofio legislativa qne promova quaisquer alteracées nas ielaedesjuridicas peninentes a0

connato de aprendizagem que implique em majoragéo dos custos diretos ou indiretos da conti‘ataoéo, estes

custos seréo repassados a CONTRATANTEi

CLAUSULA QUARTA— DOTAcAo ORCAMENTARIA T

As despesas decorrentes do presents Contrato correrao por coma dos recursos consignados a

CONTRATANTE, no corrente exercicio, por conta da seguinte programaefio:

Programa de Trabalho 04.122201310520000

Elemento de despesa 33.90.39

Fonte de Recurso: 0100000000

'

Adm Aprmdiz
'; Major Amarame 390 Arigolénd’ PortoVelholRO DE . Tunas/ :' Cep.:76.801-9H 593215.231 www.ale.ro.gov.br

.

// if ESTADUIIIS

\ ‘r'

/

\\

Sigi; /
,

' Unldos com o Povo

\
"

.

_
\x

l /
/

magnum

= SUPV O
‘

com

‘1 »\
AEE



Assembleia Legislativa d0 Esmdo de Rondom'a

Empenho 2017N'E00040 de 03/01/2017 no valor de R$ 487.364,06 (quatrocentos e oitenta 6 sets mil

trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) devendo ser editado a complementagio da cobenura

relativa no final deste am) e exercl'cio financeiro seguinte.

l CLAUSULA QUINTA— DA VIGENCIA

Considerando a vigéncia do Contrato 010/2012 e aditivos ultimando-se em 28 de outubro de 2017, este
“V

instrumento teré vigéncia de 24 (vinte e quatro) meses, iniciando em 29 de outubro de 2017, >1?
ultimando-se em 28 de outubm de 2019, podendo, porém, a qualquer tempo ser denunciado por

qualquer uma das panes, mediante comunicado por escrito, com antecedéncia minima de 30 (trima)
dias.

Parégrafo Unicu A obrigacfio da contratagtfio de aprendizes pela Contratada fica adstrita e condicionada

a Vigéncia d0 prazo deste Contrato Administrative, celebrado entre a Contratada e a Contratante, com

vistas a garantir que os prazos dos Contratos de Aprendizagem n50 ultrapassem a vigéncia do presents

Contrato, garantindo, assim, a completa execugfio do programa de aprendizagem iniciado pelos

aprendizes no periodo de vigéncia do presente Contrato Administrative.

CLAUSULA SEXTA — DA VIGENCIA DO CONTRATO DO APRENDIZ J

O Contrato de Aprendizagem nfio ultrapassara o prazo de 02 (dois) anos, extinguindose no seu termo

cu quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ou ainda antecipadamente, nas seguimes
hipoteses:

a) desempenho insuficiente ou inadaptanpfio do Aprendiz;
b) falta grave;

c) auséncia injustificada a escola que implique ano letivo;

d) a pedido do Aprendiz;

L CLAUSULA sETIMA — DA RESCISAO

§1" Ocorrendo denL’mcia do comrato, as panes se comprometem a Iomar todas as medidas necessarias

para preservar os interesses dos adolescentes em processo de aprendizado, garantindo 0 direito a

conclusao do médulo e andamento, objeto da aprendizagem

§2" Em razfio da vigéncia determinada dos contratos de Trabalho Especial (Contratos de

Aprendizagem), barn como a equivalénoia da oontratagéo do aprendiz aos cases do estabilidade

provisoria, o encerramento deste contrato n50 implica na obrigagao da CONTRATADA rescindir

antecipadamente os citados Comratos de Trabalho Especial vigentes quando da data do citado‘
‘

encerramento. Nessa hipétese, as Panes deverfio prorrogar o presente contrato até a vigéncia final do (925/
contrato (s) de Trabalho Especial firmado (5,) mediante aditivo comratual.

%
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Assembleia Logislativa do Esmdo dc Rondénia

CLAUSULA OITAVA— DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA J

Cnberé i: CONTRATADA :

a) Contar com a esn’utura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a

manter a qualidade do processo de formagéo profissional dos aprendizes;
b) Encaminhar é CONTRATANTE, os adolescentes cadastrados e interessados nas opommidades de

aprendizagem;

c) Formalizar o Contrato de Aprendizagem, incluindo:

- Esclarecimentos aos pais ou responséveis do adolescents;
- Esclarecimentos a0 adolescente aprendiz;

d) Assegurar ao aprendiz os seguimes Direitos e beneficios previstos nos anigos da CLT que tratam

do contrato de aprendizagem:
0 Registro e Anotaofio na Carteira de Trabalho e Previdéncia Social (CTPS);
0 Garantia de salério minimo hora mensal;
o Férias coincidentes com um dos periodos das férias escolares do ensino regural, quando
solicitado;
0 Contrato de aprendizagem com duracfio méxima de até dois anos;

e) Manter Programa de Aprendizagem, desenvolvido por meio do atividade Leoricas e pI'éticas,
contendo objetivos do curso, contefidos a serem ministrados e a sua carga horéria;

t) Executar os programas de aprendizagem, ministrando os contel’ldos teo’ricos, garanlinclo a

aniculagfio e complementariedade entre a aprendizagem teérica e prética, acompanhando a execugfio
das atividades préticas no ambito da CONTRATANTE;

g) Manter mecanismos do acompanhamemo, avaliagéo e certificaoéo do aprendizado;
h) Manter mecanismos para propiciar a permanéncia dos aprendizes no mercado de trabalho, apos o

término do contrato do aprendizagem;
i) Pagar, pontualmeme, todos os encargos legais decorrentes da prestagéo socioassistencial dos

servioos, sejam fiscais, trabalhistas, previdenciérios, de acidenle de trabalho ou indenizacoes de

qualquer natureza, devidas ao aprendiz e aos seus empregados;
j) Inscrever o Programa no competente Conselho Municipal dos direitos da Crianga e do Adolescents;
k) Os aprendizes a serem contratados, cumprirao jornada de trabalho de 20 (vime) horas semanais de

segunda a sexta, sendo 4 (quatro) horas de aprendizagem tedrica a serem realizada nas dependéncias
do CONTRATADA e 16 (dazesseis) horas de aprendizagem prética realizadas na Assemble’ia

Legislativa de Rondénia;
l) Providenciar a realizagfio do exams médico admissional do aprandiz, com emissfio do ateslado do

saL'Ide ocupacional — ASO;

m) C Aprendiz devera’ trabalhar devidamente uniformizado e identificado através de craché nas

dependéncias da CONTRATANTE;

n) Substituir todo o uniforme do aprendiz a Dada periodo méximo de 6 (seis) meses folnecendo 029/(dois) coletes para o aprendiz para execuqao das atividades préticas;

CLAUSULA NONA— DAS OBRIGAcoEs DA CONTRATANTIL I
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Assembleia Logislativa do Estado de Rondénja

Caberé é CONTRATANTE:

Formalizar as oponunidades de aprendizagem, em conjunlo com o CONTRATADA, atendendo as

condiqfies definidas na Lei 10.097/00, regulamentada pelo Decreto Federal 5.598/05;

Receber adolescentes interessados, conduzir o processo seletivo e informar e informar la

CONTRATADA o nome dos aprendizes aprovados;

Proporcionar a0 aprendiz formac’éo técnico profissional metédica, propiciando atividade préticas
correlacionadas com os contefidos teéricos previstos no Programa de Aprendizagem;
Respeita: a condiofio peculiar do adolescente, como pessoa em desenvolvimento, conforms

preceitua a Lei n° 8.069 do 13/07/90 5 a Portaria n“ 88 de 28/04/09, doa secretarial de Inspegéo de

Trabalho - SEF1T;

Oferecer aprendizagem em ambientes adequados ao desenvolvimento dos programas de

aprendizagem, qua apresentcm condigfies de segurangLa e sands, em conformidade com as regras do

And 405 da CLT;

Designar um orientador para receber, acompanhar, orientar e estimular o aprendiz durame o

processo de aquisicfio de conhecimentos préticos, ou ssja, dando suporte para efetiva aprendizagem;

Paxticipar da formaqéo tedrica quando houver solicitaqéo da CONTRATADA (aulas, palestras e

visitas);
Colaborar com o monitoramento e avaliagfio do programa;

Garantir que o processo de transmissfio de conhecimentos se faga metodicamente organizados, em

tarefa de complexidade progressiva, desenvolvidas, no ambieme de trabalho;
N50 anibuir ao aprendiz qualquer atividade que ultrapasse o limits dajornada didria;
Informar é CONTRATADA, de imediato, sempre que identificada irregularidade na freqnéncia do

aprendiz ao ensino regular, quando este estiver cursando o ensino obrigatério;
Participar da sistemética de acompanhamemo, superviséo e avaliagfio do aprendiz, fornecsndo dados

é CONTRATADA, quando solicitado;
Informar e solicitar a manifestaofio expressa da CONTRATADA, quando for identificada a

possiblidade de rescisz‘io antecipada do contrato do aprendizagem, de acordo com as hipéleses
previsras no an. 433 da CLT;
Efetuar o controle e a anomcéo diério do comrato de aprendizagem cumprido pelo adolescente

aprendiz, exigindo a sua assinatura em folha de controle de frequéncia;
Remeter mensalmente é CONTRATADA, 0 Controls de Frequéncia do adolescents Aprendiz,
atestado pela CONTRATANTE;
Efetuar a Lransferéncia de recursos do CONTRATADA, de acordo corn as condiobes estabelecidas

nests instrumento;
Cabe exolusivamente a CONTRATANTE a responsabilidade de Verificar as condicées insalubre on

perigosas nos locais de alividade prética dos aprendizes maiores de idnde contratados.

CLAUSULA DECIMA — DO PAGAMENTO \
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Assembleia Legislafiva do Estado de Rondonia

Caberé a CONTRATANTE, repassar a CONTRATADA, no ultimo dia L'Itil cle cada més, a provisao de

valores, correspondentes 2‘15 verbas salariais, encargos e demais despesa correlatadas, nos seguimes
[61111052

§1° Verbas salariais e encargos incidentes da contrataoao de aprendizes:
a) Valores correspondentes a 50% do salario minimo vigeme, por més, para uma jomada de 4100

(qualra) horas diérias, referents aos aprenclizes oontralados, acrescida de 2% do valor total da follia

de pagamento do més, que satisfaz a seguinte despesa: encargo social: FGTS- Fundo de Garantia

de Tempo de Servipo — 2%.

b) A CONTRATANTE deve provisionar ainda os seguintes valores:

b.1) Férias acresoidas de 1/3 constitucional, conforme previsto na CLT;

b.2) Indenizaoao do férias em rescisao contratual;

17.3) 13° salério, inclusive proporcional, em decorréncia de rescisao contratual;

b.4) 13° salério devido a cada aprendiz na proporgao de 50% equivalents a la parcela no més de

novembro e 50% equivalente a 2" parcela ate' 0 dia 20 de Dezembro de cada ano;

b.5) 2% de FGTS sobre o l3° sala’rio proporcional em decorréncia da rescisao contratual e sabre a

1" e a 2“ parcelas do 13° salério devido a cadet aprendiz nos meses de novembro, dozembro,

respectivamente;

§2° Beneficios:

a) Valorss Correspondentes a 100% das despesas com vale-transporte, inclusive a0 que se refers

aos custos administrative: e operacionais relacionados a entrega do beneficio, ressallando que o

valor relative is aquisiQEO de Vales transpones deve corresponder ao deslocamemo dos aprendizes,
descomada a devida panicipagao do aprendiz, sendo o descento de 6% sobre o valor do salario

§3° A importéncia mensal de R$ 9,85 (nove reais e oitenta e cinco centavos), por aprendiz contraiado ao

abrigo desse contrato, a titulo do Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional 7 PCMSO. em

cumprimento a norma regulamentadora — NR 7, sendo esIe valor reajustado no més de janeiro de cada

ano.

§4° Para fins de pagamento, a CONTRATADA apresentara nota fiscal, recibo on fatura mensalmenle‘

devldamente arestada pela Comissfio de Acompanhamemo e Fiscalizagao da CONTRATANTE,

aprovando os servioos e cenifioando a devida prestaofio no periodo.

§5" O pagamento serzi efetuado em favor do CONTRATADA, mensalmenle, mediante deposito
banoério, no 20° (vige'simo) dia do més subsequente 30 da prestaoao, desde que estes eslejam em

conformidade com as exigéncias contratuais a que n50 haja fator impeditivo, ficando a CONTRATADA

obrigada a emitir recibo em favor da CONTRATANTE, referents aos valores creditados em sua coma

corrente.

’\

§6° Juntamente com a nota fiscal, faIura on recibo dos servicos prestndos, a CONTRATADA devera 15/
apresentar comprovagao de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e unicipal, com a r.
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Assembleia Legislau'va do Estado do Rondénia

Seguridade Social, com o FGTS, apresentar Certidfio quanto a Divida Ativa da Uniio, hem como da

justioa do Trabalho.

§7° A CONTRATANTE efetuaré, rnensalmente, a0 CONTRATADA, uma Contribuigao Institucional

de ”245,00 (duzentos e quaranta e cinco reais) por aprendizlmés contratado para 0 programa Aprendiz

Legal, ao abrigo deste Comrato,

a) Para ressarcirnento da Contribuigéo Institucional, a CONTRATADA informara mediante Nata

fiscal/fatura 2/ cu reoibo espeoifico para tal finalidade, com antecedéncia mlnima de 10 dias para o

seu vencimento.

b) Esse valor seré atualizado no rnés de mango de cada anol em regime do competéncia, pela

variaoao do IGP-M (FGV) Verificada nos 12 meses imediatamente anteriores.

c) A CONTRATANTE sera considerada devedora da contribuigfio mensal relativa a cada resciséo

anteclpada do contrato de aprendizagem n50 infonnada, ate 0 mes da comunicaofio formal a

CONTRATADA, nos termos da alinea “m” da cléusula nona,

d) O valor de contribuigfio, previsto neste parégrafo e suas alineas, a ser page, por aprendiz, sera

sempre, integral;

§8" A CONTRATANTE apresentaré a CONTRATADA até 0 dia 10 de cada rnés, 0 controle de

frequéncia dos aprendizes que estfio ao abrigo deste contrato, relativamente a competéncia anterior. A

falta de apresemagfio no prazo esrabelecido resultara no pagamento integral dos salaries.

§9° O CONTRATADA apresemara a CONTRATANTE, no dia 10 do més subsequente a prestagao de

contas referentes aos valores a serem pagos dos salaries, beneficios e encargos sociais no més anterior,

acornpanhando a relaoao nominal dos adolescentes aprendizes. A diferenea do valor adiantado sera

lanoada no proximo ressarcimento.

I- A CONTRATADA emitira o recibo a favor da CONTRATANTE referents aos valores creditados

em sua coma corrente.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES

Fica expressameme convencionado qua, na hipétese de uma das panes ser autuada, notificada, inrimada

ou condenada, por qualquer obrigagfio de responsnbilidade da outra pane, seja de que natureza for,
mesmo apos o termino do Contrato, a parte inocente deveré notificar a parte infratora para que esta, no

prazo de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento de tal notificaoao, cumpra a obrigaoao
determinada,

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS DE OMISSAO l
. _ . 4 l . .

‘l/

§1° Os casos omissos serao decrdrdos pela CONTRATANTE, segundo as disposrooes contidas na Lei n° J;8.666 de 1993 demais normas federais aplicéveis e, subsidiariamente, as nolTnas e principios gerais/
dos contratos.

‘
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Assembleia lfigislativa do Estado de Rondénja

§2° A CONTRATANTE declara conhecer a legislacéo aplicével aos Programas de Aprendizagem,

obrigando-se desdejé, respeitar todas as normas e diretrizes apliceiveis, responsabilizandOvse por danos

causados por omissfio ou par descumprimento das condipées es1abelecidas.

F CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DISPOSICOES FINAIS

As panes elegem, de comum acordo, com rem’mcia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, a

Comarca de Porto Velho/RO para dirimir as questées decorrentes do preseme Contralo e que n50 possa

ser resolvido administrativamente.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por seu Representante Legal, firmam 0 presents

instrumento em 3 (trés) vies de igua] teor, e registrado és fls. 05 do Livro de Registros de Contralos do

ano de 2017 da Advocacia Geral da ALE/R0.

Porto Velho, 16 de maio de 2017.
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ESTADO DE RONDONIA
ASSEMELEIA LEGISLATIVA

Advocacia—Geral

CERTIDRO

A05 21 dias do més de junho do ano de dois mil e dezessete,

certificamos que se encontra sob cautela desta Advocacia—Geral, 0

original (emitido em 3 vias) do CONTRATO n. 05/2017, QUE

CELEBRAM ENTRE SI A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA - ALE/R0 E O CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA

ESCOLA — CIEE, constando uma via nos autos do Processo

Administrative n. 00790/2012 és fls. 734 a 1741.

Por ser expressfio fie] da verdade firmo a presente.

Mr“{Kim[As essoraT cnics

ALE/R0



DIARIo OFICIAL ELETRONICO
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PORTO VELHO-RO, QUIN‘I’A—FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2017

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

RESOLUCAO N° 373, DE 21 DEJUNHO DE 2017.

Cria, no ambito da Assembleia

Legisiafiva do Estado de Rondénia, a

Frente Pariamentar Permanente de

Apoio BUS Povos Indigenas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTADO DE RONDDNIA

aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolugéo:

Art. 1°. Fica criada, no émbite da Assembleia Legislativa, a

Frente Parlamentar Permanente de Apoio aos Povos Indige»
nas, que tern por finalidade o estudo, fiscaiizagfio, acompa-

nhamento, reconhecimento, vaiorizagéo, respeito, promogéo,
articulagéo, contribuig'a‘o, colaboragfio, desenvolvlmento e pre-

servagéo dos interesses dos povos Indigenas.

Art. 2°. A Frente Pariamentar Permanente cuja finalidade esta

definida no artigo anterior, é de caréter suprapartidério, e refl-

ne Parlamentares desta Casa, que se preocupam com os inte-

resses dos povos indigenas.

Art. 3°. A Frente Parlamentar teré composigéo de 5 (cinco)
Parlamentares que integram a Assembleia Legislativa do Esta-

do de Rondénia e serio indicados na forma regimental e no-

meados por Ato da Mesa Diretora.

Ari; 4°. 05 trabaihos da Frente Parlamentar seréo coordena-

dos por urn Presidente e um Vice‘F’residente que terfio man»

I ANOVI

data de 2 (dois) ands, podendo ser reconduzidos per igual
periodo e serao escolhidos mediante aprovagao da maioria

absoluta de seus membros.

Art. 5°. As reunifies da Frente Parlamentar serfio pfibiicas,
reaiizadas pericdicamente, nas datas a iocais estabelecidos

por seus integrantes.

Parégrafo finico. Nas reuniées a que se refers o capur deste

artigo, poderfio participar, colaborativamente, represenbantes,
defensores e apoiadores dos interessa indigenas.

Art. 6°. SerSo produzidos reiatérios das atividades da Frente

Parlamentar, com sumério das conclusées das reuniées ou

encontros, para ampla divulgagfiu a sociedade.

Art. 7“. As despesas decorrentes da execugéo desba Resolu-

géo correrfio por cunta das dotagaes orgamenta’rias da

Assembleia Legislativa.

Art. 8°. Esta Resoiugéo entra em vigor na data de sua publi-
cagfao.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 21 de junho de 2017.

Deputado MAURAO DE CARVALHO

Fresidente —

ALE/R0

ADVOCACIA GERAL

Extrata CONTRATO N. OS/AG/ALE/2017
Processo Administrative ND 00790/2012

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE

RONDONIA — ALE/R0
~

Contratada: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA
— CIEE

DO OBJErO: Este presente Contrato atabelece a Cooperagfio
reciproca entre as partes, visando o desenvolvimento de
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atividades que propiciem a promogfio da integragfio do Aprendiz

ao mercado de trabalho, de acordo com a Constituioéo Federal,

em seu art. 7°, XXXIII, art. 203, inciso 111 6 art. 214, inciso IV,

e a Consolidagao de Leis de Trabalho— CLT, Titulo III, Capltulo

IV, Segéo IV, coma finalidade de formagéo técnico profissional

metodica, compativel com o desenvolvimento fisico, moral e

psicolégico do adolescents, atrave’s do PROGRAMA JOVEM

APRENDIZ, constante dos autos do Processo Administrative [1“.

00790/2012.

§1° 0 Curso, objeto da Aprendizagem, foi elaborado em

conformidade com a Portaria 723, expedida pelo Ministe'rio do

Trabalho e Emprego em 23.04.2012, e pela Portaria n° 1.005

de 01.07.2013 e depositado no Conselho Municipal dos Direitos

da Crianga e do Adolescente — CMDCA do municipio em que

seré executada a aprendizagem e na Superintendéncia Regional

do Trabalho, conforme artigo 2° da Resolugfio n° 074 expedida

pelo Oonselho Nacional dos Direitos da Crianga e do Adolescente

— CONANDA em 13.09.2001.

§2° A atuagao da CONTRATADA esta' fundamentada na

hipotese que trata o artigo 430, Inciso 11 do Decreto-Lei n°

5.452 de 01/05/1943, com nova redagSo dada pela Lei n° 10.097

de 19/12/2000, regulament'ada pelo Decreto Federal n° 5.598

de 01 de dezernbro de 2005, eartigo 431, em quea oontmtagéo

do aprendiz poderé ser efetivada pela entidade sem fins

lucrativos, caso em que nap gera vinculo do emprego com a

empresa tomadora dos sen/i905.

DO PRAZO: Considerando a vigencia do Contrato 010/2012 e

aditivos ultimando-se em 28 de outubro de 2017, este instru-

mento teré vigencia de 24 (vinte e quatro) meses, iniclando em

29 de outubro de 2017, ultimando-se em 28 de outubro de

2019, podendo, porém, a qualquer tempo ser denunciado por

qualquer lea das partes, mediante comunicado por escrlto,

com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

D0 VALOR: 0 valor do presente Contrato é de R$ 1.250.359,18

(um milhéo duzentos e cinquenta mil trezentos e cinquenta e

nove reais e dezoito centavos).

§1D Nesse valor estao incluidas todas as despesas ordi-

nénas diretas e indiretas decorrentes da execugéo contratual,

inclusive tributes e/ou impostos, encargos socials, trabalhis»

tas, previdenciérios, flsoais e incidentes.

DOS RECU RSOS ORCAMENTARIOS: As despesas decorren-

tes do presente Contrato correréo por conta dos recursos con-

signados a CONTRATANTE, no oorrente exercicio, por conta da

seguinte programagéo: Prog rama de Trabalho

04.122201110520000 - Elemento de despesa 33.90.39 - Fonte

de Recurso: 0100000000 - Empenho 2017NE00040 de 03/01/

2017 no valor de R$ 487.364,06 (quatrocentos e oltenta e sate

mil trezentos e sessenta e quatro reais e seis centavos) deven-

do ser editado a complementagao da cobertura relative ao fiv

nal deste ano e exercicio financeiro seguinte.

E, por assim estarem justas e acertadas, as partes, por

seu Repraenbante Legal, firmam o presente instrumento em 3

(trés) vias de lgual teor, e registrado as fls. 05 do Livro de

DO-e-AlE/RO 22 DE JUNHO DE 2017 I Pag 1932

Registros de Contratos do ano de 2017 da Advocacia Geral da

ALE/R0.

Porto Velho, 16 de maio de 2017.

Contratante: Assembleia Legislative do Estado de Rondonia

Deputado Mauro de Carvalho

Presidente

Arildo Lopes da Silva

Secretério-Geral

Contratada: Centro De Integragao Empresa Escola - CIEE

Eduardo de Oliveira

Superlntendente

Vinicius Francisco Dos Santos

Gerente

Vista: Celso Ceccatto

Advogado-Geral

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°1465I2017-SRHIPIALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-

DO DE RONDONIA, no uso de suas atribuigées legals e, nos

termos do Artigo 10 da LC n° 730, de 30 de setembro de

2013, resolve:

DESIGNAR

A servidora NAIARA MAIA DA SILVA PRATA, matricula n°

200162452, como Gestor do contrato n° 11/2017 entre a

Assembleia Legislativa do Estado de Rondénla e a empresa

MELO &QUEIROZ LTDA ME, conforme Processo Administrati-

vo n“ 14559/2016-56, a conbar de 12 dejunho de 2017.

Porto Velho, 21 de junho de 2017

MAURRO DE CARVALHO ARILDO LQPES DA SILVA

PRESIDENTE SECRETARIO GERAL

ATO N°1451l2017-5RH/P/ALE

0 PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D0 ESTA-

DO DE RONDONIA, no use das atribuigfies que lhe conferem

o artigo 178, Ida Lei Complementar n° 68/92 e, CONSIDE-

RANDO, o que restou apurado pela Corregedoria Administrav

tiva atrave’s do Processo Administrative Disciplinar

n° 001/2016, datado de 25.01.2016.

Diaria assinado digitalmenle conforme Resolucao n“ 211 de 9/05/2012. 0 respective arquivo digllal
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