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ESTADO DO ACRE

LEI 3.121, DE 3 DE MARÇO DE 2016

GABINETE DO GOVERNADOR

ESTADO DO ACRE

LEI 3.122, DE 3 DE MARÇO DE 2016

Autoriza a concessão de uso dos silos graneleiros situados nos Municí-

pios de Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, Brasiléia, Acrelãndia

e Plácido de Castro, e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder o uso dos comple-

xos de silos graneleiros de sua propriedade situados nos Municipios de

Rio Branco, Senador Guiomard. Capixaba, Brasileia, Acrelândia e Pláci-

do de Castro, por um periodo de até quinze anos, prorrogáveis por igual

período em caso de interesse público, obedecidas as regras de licitação

previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 20 Para fins de manutençao e preservação dos equipamentos

pertencentes aos complexos de que tratam o artigo anterior, o Poder

Executivo. por intermédio da Secretaria de Estado de Agropecuária-

SEAP, poderá firmar Termo de Permissão de Uso. de caráter precário

e unilateral, com pessoa jurídica regular junto à Fazenda Pública e

apta ao manuseio e preservação dos bens, conforme condições que

fomentem a agricultura local. até a assinatura dos contratos de con-

cessão de que trata o artigo anterior.

~ 10 Os lermos de que tratam este artigo não gerarão, em nenhuma

hip6tese, dever de indenização ao pennissionário. independente do tipo

de benfeitoria realizada.

~ 20 Não sendo concluidos os processos licital6rios no período de um

ano, após a publicação desta lei, ficam automaticamente revogados

quaisquer termos celebrados na forma deste artigo.

~ 30 O periodo previsto no parágrafo anterior fica suspenso em

relação aos silos graneleiros que estejam sendo conduzidos por

meio de Termos de Gestão Compartilhada celebrados nos moldes

do Decreto Estadual n. 3.024, de 16 de dezembro de 2011 ou nor-

mativo de igual objeto que eventualmente o substitua, até rescisão

ou revogação dos respectivos termos.

~ 40 As condições de que tratam o caput serão definidas através de porta-

ria expedida pela SEAP, mediante Nota T éOlica emitida por seus técnicos.

a conter, no minimo, os aitérios de fomento à agricultura local e contrapar-

tida paga pela permissionária, observado o preço de mercado do serviço.

Art. 30 A SEAP deverá tomar medidas preventivas quanto á hipótese

do ~ 20, do art. 30, com disponibilização e treinamento de pessoal para

que, em caso de necessidade. assumam o controle dos complexos pre-

vistos no art. 10 desta lei.

Art. 40 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao.

Rio Branco-Acre, 3 de março de 2016, 128° da República. 1140 do Tra~

tado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

lião Viana

Governador do Estado do Acre

Autoriza a doação, com encargo, de um imóvel urbano ao Municlpio de

Assis Brasil e o recebimento em doação, com encargo, de um imóvel a

ser doado pelo referido ente municipal.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE

FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta

e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de As-

sis Brasil um imóvel situado naquela municipalidade, na Rua Raimundo

Chaar S/N. com área de 288 m2, registrado na Serventia de Registro de

Imóveis de Brasiléia sob a Matrícula n. 2.575.

~ 10 O imóvel mencionado neste artigo é destinado á implantação de
uma biblioteca pública municipal.

~ 2° A doação de que trata este artigo tomar-se-á nula de pleno direito.

independente de interpelação judicial ou extrajudicial. se o Município de

Assis Brasil der á área destinação diversa da prevista.

Art. 20 Fica o Poder Executivo autorizado a receber em doação, com o

encargo referente á ampliação da Delegacia Geral de Polícia de Assis

Brasil, um imóvel de propriedade do Municipio de Assis Brasil, com área

de 285,183 m2, localizado naquela municipalidade, na Rua Eneide Ba-

tista S/N, registrado na Serventia de Registro de Imóveis de Assis Brasil

sob o n. 312.
Art. 3° A doação do imóvel público estadual de que trata esta lei fica

condicionada à concomitanle doação, em favor do Estado. do imóvel

indicado no art. 2°.

Art. 4° Os atos necessários para formalizar as doações de que traiam
esta lei serão realizados pela Procuradoria Geral do Estado.

Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre. 3 de março de 2016. 128° da República, 114° do Tra-

tado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

Tião Viana
Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

LEI 3.123, DE 3 DE MARÇO DE 2016

Autoriza o Poder Executivo a alienar através de venda ou permuta. imó-

veis de sua propriedade localizados na Cidade do Povo.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta

e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, através de venda

ou pennuta, a entidades religiosas, filantrópicas e da sociedade civil

organízada, os imóveis de sua propriedade, localizados no loteamento
~Cidade do Povo~'.
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~ 1° A permuta autorizada por esta lei aplicar-se-á apenas quando hou-

ver obrigatoriedade de indenização de benfeitorias edificadas pelas res-

pectivas entidades em imóveis congelados nas áreas de origem das

famílias reassentadas no loteamento ~Cidade do Povo~, sendo dispen-

sada a licitação nesses casos.

~ 20 Atendida a disposição do parágrafo anterior, as permutas só poderao

ser propostas para as seguintes regiões: Adalberto Aragão; Ayrton Senna;

Baixada da Colina; Baixada da Habitasa; Base; capitão Ciríaco; Cidade

Nova; cadeia Velha; Preventório; Seis de Agosto; Taquari e Triãngulo Novo.

~ 3° A aceitação da proposta de permuta pelos interessados dependerá

da anuência sobre a impossibilidade de restituição de valores nos casos

em que a coisa dada em troca resuftar em valor financeiro superior ao

indicado para o lote no loteamento MCidade do PovoM

•

Art. 2° Os procedimentos de alienação autorizadas por esta lei, deverão

observar as disposições na Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993
e legislação pertinente.

Art. 3° Para aquisição dos imóveis de que se trata esta lei. em qualquer

hipótese, a entidade interessada deverá comprovar.

1- existência de projeto executivo da edificação que pretende construir,

de acordo com as diretrizes da Lei Municipal n. 1.611, de 27 de outubro

de 2006 - Plano Diretor do Municlpio de Rio Branco;

11- estar legalmente constituldo e em funcionamento há pelo menos
cinco anos; e

111- desenvolvimento de projetos na área social ou a ser desenvolvido

junto à população residente no loteamento MCidade do PovoM'.

Parágrafo único. O edital de licitação poderá prever outras exigências.

Art. 4° Os imóveis vendidos ou permutados serão utilizados exdusiva-

mente para edificação e funcionamento de templos religiosos ou sede e

prestação dos serviços finalisticos das entidades descritas no art. 1°, ca-

put, devendo essa condição constar na matricula do respectivo imóvel.

~ 1° Em caso de desvio de finalidade de destinação do imóvel a aliena-

ção será rescindida e o bem reverterá ao patrimônio público estadual, sem

direito a qualquer indenização por benfeitorias e construções realizadas.

~ 2° Ocorrendo qualquer das hipóteses causadoras da rescisão o ad-

quirente será notificado para desocupação voluntária. no prazo de trinta

dias, sob pena de se configurar esbulho possessório.

Art. 5° As alienações de que tratam o art. 1° desta lei. poderão ser par-

celadas em até cento e vinte meses.

~ 1° Em caso de parcelamento será exigido o pagamento á vista de no
minimo dez por cento do valor do imóvel.

~ 20 No caso de alienação mediante pagamento parcelado, havendo

atraso das prestações mensais, sobre estas incidirão juros moratórios
de um por cento ao mês e multa de dez por cento.

Art. GO O valor mínimo de cada imóvel será determinado por avaliação reali-

zada pela Secretaria de Estado de Infraestnrtura e Obras Públicas - SEOP.

Art. ]O O adquirente terá o prazo de até um ano para iniciar a obra e de

até três anos para condui-la, a partir da respectiva lavratura e registro

da escritura de compra e venda ou de permuta.

Art. 8° O adquirente não poderá vender, ceder ou de qualquer forma

dispor do imóvel adquirido antes de quinze anos, de sua aquisição.

Art. go A transferência de dominio será realizada através de escritura

pública na qual constarão as condições, termos e encargos previstos

nesta lei, no regulamento e no edital de licitação, se houver.

Parágrafo único, As despesas eartoriais relativas a lavratura de esaitLra púbfi-

ca e transferência dominial serao de responsabilidade dos adquirentes.

Art. 10. Em caso de descumprimento das obrigações legais ou encerra-

mento das atividades por parte do adquirente haverá rescisão da aliena-
ção e reversão do bem ao patrimônio público estadual.

Art. 11. Aplicam-se no que couber as disposições constante desta lei

para os casos de permuta.

Art. 12. O regulamento desta lei estabelecerá os imóveis a serem alie-

nados, respectivas localizações e dimensões, bem como as prioridades

de uso especifico.

Parágrafo único. O regulamento desta lei poderá exigir outros documen-

tos e estabelecer outras condições necessárias de alienação, quando

de sua individualização, dependendo da natureza do empreendimento.

Art. 13. Ficam desafetados de qualquer utilização pública os bens ne-

cessários as alienações de que trata esta lei.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco-Acre, 3 de março de 2016, 128° da República, 114° do Tra-

tado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

lião Viana

Govemador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO NU4.075, DE 22 DE JANEIRO DE 2016

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição Estadual, combinado com o

disposto no art. 141, inciso I. da Lei Complementar nO39/1993,

RESOLVE:
Art. 1° Prorrogar a cessão do servidor NILTON LUIZ COSSON MOTA, do

Quadro de Pessoal da Secretaria de Estado de Agropecuária - SEAP,

para continuar prestando serviços junto ao Serviço Brasileiro de Apoio

ás Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/AC, até 31 de dezembro de

2016, com ônus para o Estado do Acre.

Art. 2" Este Deaeto entra em vigor na data de sua publicação. com

efeitos a contar de 1° de janeiro de 2016.

Rio Branco-Acre, 22 de janeiro de 2016, 128° da República, 114° do

Tratado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

Tião Viana

Govemador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 4.269, DE 3 DE MARÇO DE 2016

Regulamenta a Lei 2.451 de 26 de outubro de 2.011. que ~Instituiu a

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia - SNCT".

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 78, inciso VI, da Constituição do Estado do Acre, e tendo em

vista o disposto no artigo 4° e 5° da Lei 2.451 de 26 de outubro de 2.011;
DECRETA:
Art. 1° A Seaetaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT atua-

rá em conjunto com a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre -

FUNTAC Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - FUNTAC na

coordenaçao do planejamento. organização e, execução com apoio e

recursos de entidades e órgãos do Estado relacionados com o tema

definido anualmente para a Semana de Ciência e Tecnologia.

Art. 2° Para fins de coordenação dos eventos relacionados à difusão

e popularização da ciência, fica instituido o comitê anual da Semana

Estadual da Ciência e Tecnologia. composto por um representante e um

suplente dos seguintes órgãos;

I - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT;

11- Fundação de Amparo á Pesquisa do Estado do Acre - FAPAC;

111- Fundação de Tecnologia do Estado do Acre - FUNTAC;

IV - Secretaria de Estado de Politicas para Mulheres - SEPMULHERES;

V - Secretaria de Estado da Gestão Administrativa - SGA;

VI- Secretaria de Estado de Saúde - SESACRE;

VII- Secretaria de Estado de Planejamento - SEPLAN;

VIII- Secretaria de Estado de Comunicação - SECOM;

IX - Secretaria de Estado de Pequenos Negócios - SEPN;

X - Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Indústria, do Comércio

e dos Serviços Sustentáveis - SEDENS;

XI- Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA;

XII- Secretaria de Estado de Turismo, Hospitalidade e Lazer - SETUL;

XIII- Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN;

XIV - Secretaria de Estado de Educação e Esporte - SEE; e

XV -Assessoria da Juventude.

Parágrafo único. A Coordenação do Comitê anual de que trata o caput

deste artigo, será exercida pela Secretaria de Estado de Ciência e Tec-

nologia. que proporcionará o apoio técnico-administrativo necessário ao

seu funcionamento.

Art. 3° Os órgãos que compõe o Comitê em questão, deverão induir

em suas ações govemamentais e programações orçamentárias anuais.

atividades que componham a programação da Semana Estadual de Ci-

ência e Tecnologia - SNCT, bem como deverão suportar as despesas

correspondentes a participação de cada um no evento.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Rio Branco - Acre, 3 de março de 2016, 128° da República, 114° do

Tratado de Petrópolis e 55° do Estado do Acre.

Tião Viana

Governador do Estado do Acre

ESTADO DO ACRE

DECRETO N° 4.270, DE 3 DE MARÇO DE 2016

Dispõe sobre a constituição de Comissão para a customização e ela-

boração de normas do sistema concessão de diárias e passagens no

âmbito da Administração Estadual.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE, no uso das atribuições que
lhe conferem o art. 78, incisos IV e VI, da Constituição Estadual;

RESOLVE:
Art. 1° Fica instituida Comissão com o objetivo de customizar e elaborar
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