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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

ATO Nº 002/2013-MD/ALE 

Altera dispositiyos dos Atos nºs 001/2011-MD/ALE, 
de 10 de fevereiro de 2011, 002/2011-MD/ALE, de 14 
de fevereiro de 2011, 004/2011-MD/ ALE, de 17 de 
março de 2011 e revoga o Ato nº 002/2012-MD/ALE, 
de 12 de março de 2012. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 

Considerando a Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005, que dis
põe sobre a Estrutura Organizacional da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e 
Reestrutura o Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações dos seus 
Servidores e, considerando as alterações desta pela Lei Complementar nº 671, de 08 de 
junho de 2012, 

RESOLVE: 

Art. 1º. O caput do artigo 2° do Ato nº 001/2011-MD/ALE, de 10 de fevereiro de 
2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°. Os Gabinetes do 1° Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1°, 2°, 3° e 4° Se
cretários poderão contar com, até, 15 (quinze) servidores nomeados em cargos de provi
mento em comissão de assessor ou assistente parlamentar ou de assessor ou assistente 
técnico, desde que o somatório da remuneração bruta com os referidos servidores não 
ultrapasse o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." 

Art. 2°. O caput do artigo 2º e§ 2° do artigo 4° do Ato nº 002/201 1-MD/ALE, de 
14 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2º. Cada Comissão Permanente poderá contar com, no máximo, 15 (quinze) 
servidores nomeados em cargos de provimento em comissão de assessor e/ou assistente 
técnico. 

Art. 4° .................................... .. .. ......................................... ........................................ . 
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Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. 

§ 2°. O montante da remuneração bruta dos servidores de cada Comissão Perma
nente não poderá ultrapassar o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." 

Art. 3°. O caput do artigo 2° do Ato nº 004/2011-MD/ALE, de 17 de março de 
2011 , passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°. O Gabinete da Corregedoria Parlamentar e o Gabinete da Ouvidoria Par
lamentar poderão contar com, até,-15 (quinze) servidores nomeados em cargo de provi

. mento em comissão de assessor ou assistente parlamentar ou de assessor ou assistente 
técnico, desde que o somatório da remuneração bruta com os referidos servidores não 
ultrapasse o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." 

Art. 4°. O Gabinete da Liderança do Governo poderá contar com até 15 (quinze) 
servidores nomeados em cargos de provimento em comissão, incluído o Chefe de Gabi
nete, de nomeação facultativa, desde que o ~omatório da remuneração bruta com as refe
ridas nomeações não ultrapasse o valor mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Art. 5°. Revoga-se o Ato nº 002/2012-MD/ALE, de 12de março de 2012. 

Art. 6°. Este Ato entra em vigor a partir de 1º de abril de 2013. 

Deputa 
1 º Secretário-ALE/RO 

Deputado ~ ~ ÓRIO 
3º Secre 

epu.a-'UU~~..,l. ~u~ ...... ,TINS 
/ 2° Vice-Presidente-ALE/RO 

' 
c_}o c~r/ 

Depu da GLAUCÍONE 
2º ecretário-ALE/RO 
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO li 

ATO Nº 002/2013-MD/ ALE 

Altera dispositivos dos Atos n°s 001/2011-
MD/ALE, de 10 de fevereiro de 2011, 002/ 
2011-MD/ALE, de 14 de fevereiro de 2011, 
004/2011-MD/ALE, de 17 de março de 2011 
e revoga o Ato n° 002/2012-MD/ALE, de 12 
de março de 2012. 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais e, 

Considerando a Lei Complementar nº 326, de 10 de novembro 
de 2005, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da 
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e Reestrutura o 
Quadro de Pessoal e o Plano de Carreiras, Cargos e 
Remunerações dos seus Servidores e, considerando as 
alterações desta pela Lei Complementar n° 671, de 08 de junho 
de 2012, 

RESOLVE: 

Art. 1°. O caputdo artigo 2º do Ato n° 001/2011-MD/ALE, de 
10 de fevereiro de 2011, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 2º. Os Gabinetes do 1 ° Vice-Presidente, 2º Vice
Presidente, 1 °, 2º, 3° e 4º Secretários poderão contar com, 
até, 15 (quinze) servidores nomeados em cargos de 
provimento em comissão de assessor ou assistente 
parlamentar ou de assessor ou assistente técnico, desde 
que o somatório da remuneração bruta com os referidos 
servidores não ultrapasse o valor mensal de R$ 30.000,00 
(trinta mil reais)." 

Art. 2°. O caput do artigo 2° e§ 2º do artigo 4º do Ato nº 002/ 
2011-MD/ALE, de 14 de fevereiro de 2011, passa a vigorar 
com a seguinte redação: 

"Art. 2°. Cada Comissão Permanente poderá contar com, 
no máximo, 15 (quinze) servidores nomeados em cargos 
de provimento em comissão de assessor e/ou assistente 
técnico. 

························································· ······························ 
Art. 4° ....... ............ .................. ............... .... ................ .... . 

········ ·············································································· 
§ 2º. O montante da remuneração bruta dos servidores de 
cada Comissão Permanente não poderá ultrapassar o valor 
mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)." 

Art. 3°. O caput do artigo 2º do Ato n° 004/2011-MD/ALE, de 
17 de março de 2011, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 2°. O Gabinete da Corregedoria Parlamentar e o Gabinete 
da Ouvidoria Parlamentar poderão contar com, até, 15 ( quinze) 
servidores nomeados em cargo de provimento em comissão 
de assessor ou assistente parlamentar ou de assessor ou 
assistente técnico, desde que o somatório da remuneração 
bruta com os referidos servidores não ultrapasse o valor mensal 
de R$ 30.000,00 (trinta mil rea is)." 

Art. 4°. O Gabinete da Liderança do Governo poderá contar 
com até 15 (quinze) servidores nomeados em cargos de 
provimento em comissão, incluído o Chefe de Gabinete, de 
nomeação facultativa, desde que o somatório da remuneração 
bruta com as referidas nomeações não ultrapasse o valor 
mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). 

Art. 5°. Revoga-se o Ato n° 002/2012-MD/ALE, de 12de março 
de 2012. 

Art. 6°. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

Mesa Diretora, 12 de março de 2013. 

Deputado HERMÍNIO COELHO 

Presidente-ALE/RO 

Dep. MAURÃO DE CARVALHO 

1 ° Vice-Presidente-ALE/RO 

Deputado LEBRÃO 

1 ° Secretário-ALE/RO 

Dep. MARCEUNO TENÓRIO 

3º Secretário-ALE/RO 

Dep. EDSON MARTINS 

2º Vice-Presidente-ALE/ RO 

Deputada GLAUCIONE 

2º Secretário-ALE/RO 

Dep. VALDIVINO TUCURA 

4º Secretário-ALE/RO 

ATO Nº 003/2013-MD/ ALE 

Concede auxílios aos servidores efetivos e 
comissionados da Assembleia Legislativa . 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do art. 77 da Lei Complementar n° 326, de 10 de 
novembro de 2005, 

RESOLVE: 

Art. 1 °. Conceder auxílios aos servidores efetivos e 
comissionados da Assembleia Legislativa, na forma do disposto 
no art. 77, inciso I, II e IV, da Lei Complementar n° 326, de 10 
de novembro de 2005, conforme abaixo: 

!-auxílio-transporte: R$ 200,00 (duzentos reais); 

II- auxílio-saúde: R$ 200,00 (duzentos reais); 

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital 
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br 


