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II - Condições da Outorga
a) Modalidade da Outorga: Direito de Uso
b) Finalidade: Industrial
c) Vigência da Outorga: 05 (cinco) anos.

Porto Velho (RO), 22 de junho de 2011.

Nanci Maria Rodrigues da Silva
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMEN-
TO AMBIENTAL

José Trajano dos Santos
COORDENADORIA DE RECURSOS MINERAIS

       TERMO DE OUTORGA – Nº. 59/2011

A Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, por meio da Coordenadoria de Recur-
sos Minerais, em cumprimento à Lei Complemen-
tar nº. 255, de 25 de janeiro de 2002, torna público
que outorgou para a Irineu Hellmanan, inscrito no
CPF, sob o nº 229.138.152-00, o Direito de Uso de
Recursos Hídricos para captação de água super-
ficial, conforme processo nº. 1801/1814/2011 com
as seguintes características:
I – Ponto de captação de água subterrânea:
f ) Coordenadas geográficas do ponto de
captação: Latitude: 11°57’ 30,36"Sul e Longitude
60°57’36,28" Oeste.
g)Vazão máxima diária de captação: 28,00 m³/h;
h) Tempo de captação: 06 horas/dia;
i)  Período de Uso: 30 dias/mês;
j)  Perfazendo um total de 5.040,00 m³/mês;
II - Condições da Outorga
a) Modalidade da Outorga: Direito de Uso
b) Finalidade: Industrial
c) Vigência da Outorga: 05 (cinco) anos.

Porto Velho (RO), 22 de junho de 2011.

Nanci Maria Rodrigues da Silva
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMEN-
TO AMBIENTAL

José Trajano dos Santos
COORDENADORIA DE RECURSOS MINERAIS

       TERMO DE OUTORGA – Nº. 60/2011
A Secretaria de Estado do Desenvolvimento
Ambiental, por meio da Coordenadoria de Recur-
sos Minerais, em cumprimento à Lei Complemen-
tar nº. 255, de 25 de janeiro de 2002, torna público
que outorgou a Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária- EMBRAPA, inscrita no CNPJ, sob o
nº 00.348.003/0008-97, o Direito de Uso de Re-
cursos Hídricos para captação de água superfici-
al, conforme processo nº. 1801/0953/2011 com
as seguintes características:
I – ponto de captação:
a) Coordenadas geográficas do ponto de captação:
Lat. 10º43’45,9"Sul e Long.62º15’14,9" Oeste; e
b) Vazão média diária de captação 7.000m³/h,
durante 24h/dia, 30 dias /mês, perfazendo um
volume de 5.040.000,00 m³/mês.
II - Condições da Outorga
a) Modalidade da Outorga: Direito de Uso
b) Finalidade: Uso doméstico e industrial
c) Vigência da Outorga: 05(cinco) anos
Porto Velho (RO), 28 de junho de 2011.

José Trajano dos Santos
COORDENADORIA DE RECURSOS MINERAIS

  Francisco de Sales de Oliveira dos Santos
 SECRETÁRIA DE ESTADO ADJUNTO DO DESEN-
VOLVIMENTO AMBIENTAL

Secretaria  de Estado dos Esportes,
da Cultura  e do Lazer

Portaria nº 030 / GAB/SECEL    Porto Velho, 9 de
junho de 2011.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DOS ESPORTES,
DA  CULTURA  E  DO  LAZER-SECEL,  no  uso  das
atribuições legais que lhe são delegadas pelo De-
creto de 1º de janeiro de 2011.

RESOLVE:
 Designar os servidores: Francisco Leilson

Celestino de Souza Filho,
Maria de Nazaré Figueiredo da Silva, Cândrica

Madalena Silva, Andrea Figueiredo, Aldimar Lima
dos Reis, Antônio Carlos Barbosa Pereira, Carlos
Adalberto Corbin Castro, Clemilson Siqueira da
Silva, Gelson Bernardo das Neves, Geraldo Silva
da Cruz, Francisco Matos Correa, João Orlando
de Freitas Zoghbi, José Monteiro Silva de Souza,
Birivaldo Lourenço de Freitas da Silva, Cláudio
Johnson Cabral, Fernanda Carine de Souza,
Amanda Lopes Sá, Emilli Sousa do Espírito Santo
da Silva, Cleverson da Silva Santana, Janete
Aparecida de Oliveira, Lázaro Olaia de Souza, Gino
Serrati, Kátia Menegatti A. Magalhães, Suely
Almeida Rodrigues, Alexandre Ronald Lopes da
Silva, Marimar Régis dos Santos, Wéllida Sodré
Barros de Oliveira, Silvio de Macedo Santos, Francis-
co Fernando Rodrigues Rocha, Elder Roney Ferreira
Nunes, Jofran Elias de Souza Martins, Roberto da
Rocha Matias, Rodrigo Nazareno de Freitas Cerdeira,
Alann Bergson de Jesus, Carlos Cezar Carvalho Fro-
ta, João Alves Ribeiro, Mariluce Ferreira Gonçalves,
Silfarni da Silva Guedes, Lilian Meire Soares Silva,
Sílvio Parente, Liliane Sayonara de Melo e Ronaldo
Luiz Reis dos Santos, sob a coordenação do primei-
ro, para compor a Comissão Organizadora da XXX
MOSTRA DE QUADRILHAS E BOIS-BUMBÁS – AR-
RAIAL FLOR DO MARACUJÁ – 2011.

  Registre-se     Publique-se     Cumpra-se
Francisco Leilson Celestino de Souza Filho

Secretário de Estado / SECEL

Assembléia Legislativa

LEI Nº 2.507, DE 4 DE JULHO DE 2011.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
manteve, e eu, Valter Araújo, Presidente
Assembleia Legislativa, nos termos do § 7° do
Artigo 42 da Constituição Estadual, promulgo as
seguintes partes da Lei nº 2.507, de 4 de julho de
2011, que “Dispõe sobre as diretrizes para a ela-
boração da lei  orçamentária de 2012”:

 Art. 3º.................................................................
...................................................................................................

XIII - garantir um Poder Legislativo forte e
integrado com a sociedade que representa, com
foco no exercíc io da c idadania através da
conscientização do Povo de Rondônia;

.........................................................................................

XVII - garantir a aplicação dos recursos das
emendas parlamentares ao orçamento estadual,
das quais, os seus objetivos passam a integrar as
metas e prioridades estabelecidas nesta Lei; e

...............................................................................

Art. 12. Os Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Con-
tas do Estado e a Defensoria Pública do Estado
compreendendo seus órgãos, fundos e entida-

des, elaborarão suas respectivas propostas or-
çamentárias para o exercício financeiro de 2012,
tendo como parâmetro para a fixação das despe-
sas da fonte de recursos 0100, o conjunto das
dotações orçamentárias consignadas na Lei nº
2.368, de 22 de dezembro de 2010 e as
suplementações ocorridas durante o exercício de
2011, excetuadas as decorrentes de abertura de
créditos adicionais por superávit financeiro, acres-
cidas do mesmo percentual de projeção de cres-
cimento do total das receitas da fonte de recursos
0100 para o exercício financeiro de 2012.

§ 1º. A fixação das despesas de outras fontes
de recurso dos Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, do Ministério Público, do Tribunal de
Contas e da Defensoria Pública do Estado terá
como parâmetro a projeção de receitas para o
exercício de 2012, compreendendo as receitas
de seus respectivos fundos, bem como a estima-
tiva de realização de convênios, operações de
créditos e outras transferências.

§ 2º. Existindo excesso de arrecadação na
fonte de recursos 0100, no exercício financeiro
de 2012, os valores apurados serão repartidos
de forma proporcional ao orçamento inicial dos
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem
como do Ministério Público do Estado, Tribunal de
Contas do Estado e Defensoria Pública do Estado.

§ 3º. A repartição dos recursos previstos no
parágrafo anterior se dará por meio da apuração,
realizada pelo Poder Executivo, ao final do segun-
do quadrimestre do exercício da existência de
saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a
mês, entre a arrecadação prevista e a realizada,
devendo o Poder Executivo, mediante autoriza-
ção legislativa, proceder à repartição do montante
apurado de acordo com a participação percentual
de cada Poder e órgão em relação ao total do
orçamento da fonte de recursos do tesouro apro-
vado para o exercício de 2012.

§ 4º. No exercício financeiro de 2012, se veri-
ficado apuração de superávit financeiro na fonte
de recursos 0100 do Poder Executivo, referente a
excesso de arrecadação do exercício financeiro
de 2011, os valores apurados serão repartidos de
forma proporcional ao orçamento no final do exer-
cício financeiro de 2011 dos Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério
Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado e
Defensoria Pública do Estado.

.................................................................................

Art. 15. É vedada a inclusão, na lei orçamentá-
ria e em seus créditos adicionais, de dotações a
título de subvenções sociais, ressalvadas aque-
las destinadas à cobertura de despesas a entida-
des privadas sem fins lucrativos, de atividades de
natureza continuada, que preencham uma das
seguintes condições:

I - sejam de atendimento direto ao público, de
forma gratuita, nas áreas de assistência social,
saúde ou educação, e estejam registradas no
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS;

II - sejam vinculadas a organismos internacio-
nais de natureza f ilantrópica, institucional ou
assistencial; ou

III - atendam ao disposto no artigo 204 da Consti-
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tuição Federal ou no artigo 61 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias - ADCT.

......................................................................................................................................

Art. 22. Para o atendimento de despesas com
emendas ao projeto de lei orçamentária, apresen-
tadas na forma dos §§ 2º e 3º do artigo 166 da
Constituição Federal, o Poder Executivo
disponibilizará na SEPLAN o montante de R$
54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de re-
ais) para emendas individuais e R$ 54.000.000,00
(cinquenta e quatro milhões de reais) para emen-
das de bloco ou bancada.

Parágrafo único. Nos termos do caput do arti-
go 136-A da Constituição Estadual, no exercício
de 2012 serão de execução obrigatória as emen-
das aprovadas pelo Poder Legislativo de que trata
este artigo.

Art. 23. Na Execução Orçamentária do exercí-
cio financeiro de 2012, o Poder Executivo provi-
denciará a suplementação orçamentária e finan-
ceira da Assembléia Legislativa com o objetivo de
ressarcir as despesas provenientes de sessões
legislativas extraordinárias, quando convocadas
pelo Governador do Estado durante o recesso
parlamentar.

.....................................................................................

Art. 37. O Poder Executivo deverá elaborar e
publicar, até 30 (trinta) dias após a publicação da
Lei Orçamentária de 2012, cronograma anual de
cotas bimestrais de desembolso financeiro, por
órgão e Poder, observando, em relação às despe-
sas constantes desse cronograma, a abrangência
necessária à obtenção das metas fiscais.

Parágrafo único. O desembolso dos recursos
financeiros, correspondentes aos créditos orça-
mentários e adicionais consignados na Lei Orça-
mentária Anual aos Poderes Legislativo e Judiciá-
rio, ao Ministério Público do Estado, ao Tribunal de
Contas e à Defensoria Pública do Estado, será
feito até o dia 20 (vinte) de cada mês, sob a forma
de duodécimos e de acordo com o cronograma
citado no caput deste artigo.

.............................................................................

Art. 41. Se o projeto de lei orçamentária não for
aprovado até 31 de dezembro de 2011, até que
seja o autógrafo da lei enviado à sanção, fica
autorizada a execução da proposta orçamentária
originalmente encaminhada à Assembléia
Legislativa, à razão de 1/12 (um doze avos) por
mês, para o atendimento das seguintes despesas:

I - pessoal e encargos sociais;

II - pagamento de benefícios previdenciários a
cargo do Instituto de Previdência dos Servidores
Públicos do Estado de Rondônia - IPERON;

III - pagamento do principal e serviço da dívida;

IV - pagamento do PASEP;

V - transferências constitucionais e legais por
repartição de receitas a Municípios;

VI - convênios e respectivas contrapartidas
do SUS e Salário Educação; e

VII - contratos de despesas com serviços
essenciais.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 13 de julho de 2011.

Deputado VALTER ARAUJO
Presidente – ALE/RO

Tribunal de Contas

PROCESSO Nº:1922/11 - TCE-RO
INTERESSADO:Secretaria de Estado da Educa-
ção - SEDUC
ASSUNTO:Edital de Licitação - Pregão Eletrônico
nº 032/2011/SUPEL
RESPONSÁVEL:Jorge Alberto Elarrat Canto - CPF
nº 168.099.632-00
Secretário
RELATOR:Conselheiro Substituto Davi Dantas da
Silva

DECISÃO Nº 23/GCSDDS-2011

Cuidam os presentes autos sobre análise do
Edital de Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co nº 032/2011/SUPEL/RO, objetivando a
contratação de empresa especializada para a
prestação de serviço de locação de ônibus tipo
rodoviário, para atender 10 fases regionais, final
infantil, final juvenil e jogos especiais dos Jogos
Escolares de Rondônia – JOER/2011.

2.Em análise preliminar, o Corpo Técnico desta
Corte constatou a ocorrência de algumas irregu-
laridades graves que maculam a legalidade do
certame, pugnando, ao f inal, pela sua imediata
suspensão1.

3.Diante dos apontamentos efetuados pelo Corpo
Técnico, presente o receito de se consumar dano
ao Erário, o Conselheiro José Euler P. P. de Melo
concedeu tutela antecipada determinando a
sustação do presente procedimento licitatório e
prazo de cinco dias para a SEDUC e a SUPEL
carrearem aos autos suas justificativas2.

4.Acostadas as justif icativas dos agentes
responsabilizados, a Unidade Técnica afirmou que
as mesmas não teriam o condão de viabilizar o
prosseguimento do certame e por essas razão o
relator natural do feito prolatou nova decisão
monocrática concedendo novo prazo de 5 dias ao
Secretário de Estado da Educação, bem como ao
Superintendente de Licitações do Estado, a fim de
que se manifestassem sobre as conclusões do
Corpo Técnico.

5.Em resposta fora acostada farta documentação
aos autos fls. 282/393, a qual, submetida ao es-
crutínio da Unidade Técnica, motivou o saneamento
das falhas identificadas. Mesma conclusão a que
chegou o Ministério Público de Contas por meio do
Parecer nº 171/2011, f ls. 406/411, da lavra da
Doutora Yvonete fontinelle de Melo.

É o breve relatório.

7.Compulsando a documentação juntada aos au-
tos e tendo em conta o alinhamento nas manifes-
tações técnica e ministerial acerca da possibilida-
de de prosseguimento do presente certame, veri-
fico que não mais persistem os requisitos neces-
sários à manutenção da suspensão liminar con-
cedida.

8.Desse modo, afastado o receio de consumação
de lesão ao Erário e grave irregularidade aos pre-
ceitos da Lei de Licitações revogo, com arrimo
no § 4º, do art. 273, do CPC, a tutela antecipada
outrora deferida.

9. Assim sendo, deste de que se observe a ne-
cessidade de publicação das alterações ocorri-

das na definição do objeto e das exigências rela-
cionadas a itens de segurança, com abertura de
novos prazos para apresentação de propostas,
nos termos do art. 9º da Lei nº 10.520/02 c/c o §
4º, art. 21, da Lei nº 8.666/93, resta autorizado o
prosseguimento do presente certame, a fim de
que o mesmo possa seguir sua regular tramitação.

10. Dada a urgência do feito, determino que a
própria secretaria do gabinete providencie o ne-
cessário para a notif icação dos responsáveis
(SUPEL e SEDUC) encaminhando-lhes cópia des-
ta decisão, do relatório técnico de fls. 394/402 e
parece ministerial acostado às fls. 406/411.

Porto Velho, 11 de julho de 2011.

Conselheiro Substituto Davi Dantas da Silva
     Relator

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA, em cumprimento ao que
preceitua o artigo 26 da Lei 8.666/93, torna públi-
co que no Processo no 1892/2011, que tem como
objeto a manutenção preventiva e periódica do
veículo tipo L-200 Triton, placa NBG-8351, tombo
8383, cuja garantia estender-se-á até março/2013,
dispensou a licitação em favor da empresa LF
Imports Ltda, no valor total de R$ 518,19 (qui-
nhentos e dezoito reais e dezenove centavos),
com base no inciso XVII, do art. 24 da citada Lei.

Porto Velho, 25 de maio de 2011.

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES-
TADO DE RONDÔNIA, em cumprimento ao que pre-
ceitua o artigo 26 da Lei 8.666/93, torna público
que no Processo no 2312/2011, que tem como obje-
to a manutenção preventiva e periódica do veículo
tipo L-200 Triton, placa NBG-8291, tombo 8384,
cuja garantia estender-se-á até março/2013, dis-
pensou a licitação em favor da empresa LF Imports
Ltda, no valor de R$ 1.916,48 (um mil, novecentos
e dezesseis reais e quarenta e oito centavos),
com base no inciso XVII, do art. 24 da citada Lei.

Porto Velho, 12 de julho de 2011.

JOSÉ GOMES DE MELO
Conselheiro Presidente

EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO N.º 03/TCE-RO/2006

ADITANTES – O TRIBUNAL DE CONTAS DO
ESTADO DE RONDÔNIA E EMPRESA BRASIL
TELECOM S/A.

DO OBJETO – Alteração das Cláusulas Terceira,
Sétima e Décima Segunda, ratificando as demais
Cláusulas originalmente pactuadas.

DO PRAZO – 3 (três) meses, com início em
1º.07.2011.

DO PREÇO E PAGAMENTO – Global de R$ 3.118,53
(três mil, cento e dezoito reais e cinqüenta e três
centavos).

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – As despesas
correrão à conta da Classif icação Funcional


