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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORIA

MENSAGEM N° 074 , DE 26 DE AGOSTO DE 2003.

EXCELENTÍSSIMOS SENHORES MEMBROS DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação dessa .egrégia Assembléia
Legislativa, nos termos do inciso III do artigo 65, da Constituição Estadual, o anexo Projeto de Lei
Complementar que "Altera os quadros do Anexo II, da Lei Complementar n° 224, de 4de janeiro de 2000
- Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia - DEVOP e Secretaria de Estado da

m Educação - SEDUC".

Senhores Deputados, com a reforma administrativa efetivada em 2000, apesar do Departamento de
Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia - DEVOP ter absorvido a Secretaria de Estado de Obras
Públicas, sofreu redução de cargos comissionados. Além da diminuição dos cargos comissionados e
funções de confiança, nos deparamos com a demissão de grande parte dos servidores entre estes os
técnicos mais experientes do órgão.

•

Na antiga estrutura do Departamento de Estradas de Rodagem - DER/RO, os Cargos de Direção
Superior totalizavam 222. Com a dita reforma, este número foi reduzido para os 39 atuais. Aredução
impediu o aproveitamento dos técnicos demitidos, havendo em conseqüência uma grande perda, quer
pelas demissões, quer pela evasão de funcionários federais que solicitaram remanejamento para outros
órgãos, em busca de uma melhor remuneração.

Sendo o DEVOP um órgão essencialmente executor, necessitando apresentar resultados imediatos
para a população, requer que sua equipe esteja motivada, com remuneração justa, a fim de que os
resultados possam ser atingidos.

No tocante as atividades de engenharia, faz-se necessário que exista os cargos de comando a fim de
que a equipe possa ser liderada e orientada para a consecução da missão do Departamento, que é oferecer
estradas em condições permanentes de tráfego, assegurando o escoamento da produção e garantindo o
desenvolvimento do Estado.

Hoje, o DEVOP encontra-se trabalhando com as 08 (oito) Residências Regionais, e estas vem
desenvolvendo suas ações voltadas principalmente para recuperação e conservação da malha rodoviária
estadual, sem que exista na sua estrutura organizacional cargos ou funções especificas para as atividades
de construção e recuperação de obras de artes especiais (pontes e pontilhões de madeira) e manutenção
das rodovias. Desta forma, fica o Departamento a mercê de contratações de empresas especificas para os
objetos acima especificados, demandando mais recursos e tempo para a consecução as atividades do
Departamento.

Nobres Parlamentares, no que se refere à Secretaria de Estado da Educação, a matéria ora
apresentada, visa à implementação dos serviços no contexto dos programas de desenvolvimento, que
serão realizados na atual administração.

Cabe enfatizar a necessidade de executar ações, previstas pelo Governo, no início do exercicio de
2003, portanto, anterior àproposta que será desenvolvida para adequaçãp^^sp^^sti^^a^administrativa.
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Certo de ser honrado com a elevada compreensão de Vossas Excelências e, conseqüentemente, com
a pronta aprovação do mencionado Projeto de Lei Complementar, requerendo, nos termos do artigo 41, da
Constituição do Estado, seja adotado o Regime de Urgência, previsto nos artigos 232 e seguintes, do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, aprovado pela Resolução n° 32, de 21 de agosto de 1990,
antecipo sinceros agradecimentos, subscrevendo-me com especial estima e consideração.

IVO NARj^rSO CASSOL
remador



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
GOVERNADORÍA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR DE 20 DE AGOSTO DE 2003.

Altera os quadros do Anexo II, da Lei
Complementar n° 224, de 4 de janeiro de 2000 -
Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado
de Rondônia - DEVOP e Secretaria de Estado da
Educação - SEDUC.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

f^) Art. Io Os quadros do Anexo II, da Lei Complementar n° 224, de 4de janeiro de 2000, que dispõem
sobre os Cargos de Direção Superior do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de
Rondônia - DEVOP e da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, passam a vigorar nos termos dos
Anexos I e II a esta Lei Complementar, respectivamente.

Art. 2o As despesas decorrentes desta Lei Complementar, correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias do Departamento de Viação e Obras Públicas do Estado de Rondônia- DEVOP e
da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, respectivamente.

Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigorna data de sua publicação.
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ANEXO I

CARGOS DE DIREÇÃO SUPERIOR

DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
DO ESTADO DE RONDÔNIA - DEVOP

CARGO QUANT. SÍMBOLO
Diretor Geral 1 CDS-19

Diretor Executivo 1 CDS-17

Chefe de Gabinete 1 CDS-13
Assessor 1 4 CDS-14

Gerente de Administração e Finanças 1 CDS-14

Chefe de Grupo de Apoio Técnico 1 CDS-14

Chefe de Grupo de Controle Interno 1 CDS-14

Gerentes de Programa 1 4 CDS-16
Chefes de Equipes 16 CDS-12

Chefes de Grupos 70 CDS-9

Chefes de Residência 12 CDS-14
Secretária do Diretor 1 CDS-9
Motorista do Gabinete 1 CDS-6
TOTAL 114 -


































