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ESTADO DO ACRE

LEI Nº 3.866, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021

LEI Nº 3.875, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021

Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata FONPLATA, com garantia da União.

Dispõe sobre o percentual do limite global de despesas com pessoal
do Poder Executivo a ser destinado à Defensoria Pública do Estado do
Acre - DPE.

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 contratar operação
de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, com garantia da União,
até o valor de até US$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de
dólares norte-americanos), para aplicação no âmbito do Programa
de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre – PROISA, em
obras de infraestrutura viária, urbana e de saneamento, bem como
nos programas de desenvolvimento da produção sustentável (culturas permanentes).
Art. 2º Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, como contragarantia à garantia da União na operação de crédito de que trata esta lei, em
caráter irrevogável e irretratável, a modo “pro solvendo”, as receitas a
que se referem os arts. 157 e 159, inciso I, alínea “a”, e inciso II, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, além de outras
garantias admitidas em direito.
Art. 3º Os recursos provenientes da operação de crédito a que se refere
esta lei serão consignados como receita no orçamento ou em créditos
adicionais, conforme inciso II do § 1º do art. 32, da Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 4º Os orçamentos ou os créditos adicionais consignarão as
dotações necessárias às amortizações e aos pagamentos dos
encargos anuais relativos ao contrato de financiamento a que se
refere o art. 1º.
Art. 5º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos
adicionais destinados a fazer face aos pagamentos de obrigações
decorrentes da operação de crédito ora autorizada.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Ficam revogadas as seguintes Leis:
I - Lei n° 3.530, de 30 de outubro de 2019;
II - Lei nº 3.531, de 30 de outubro de 2019;
III – VETADO
IV – VETADO
Rio Branco-Acre, 14 dezembro de 2021, 133º da República, 119º do
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

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 estabelecido o percentual de 0,61% (zero virgula sessenta
e um décimos percentuais) para destinação exclusiva à Defensoria Pública do Estado do Acre - DPE, para fins de despesas com pessoal, a
serem deduzidos do limite global de despesas com pessoal do Poder
Executivo, fixado no art. 20, inciso II, alínea c, da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000.
Parágrafo único. A medida referida no caput deste artigo não constitui
ou implica no desrespeito ao limite global de despesas com pessoal,
previsto pelo art. 20, inciso II, da Lei Complementar nº 101, de 2000.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
administrativos, financeiros e orçamentários, válidos a partir de 1º de
janeiro de 2022.
Rio Branco-Acre, 17 dezembro de 2021, 133º da República, 119º do
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Projeto de Lei nº 120/2020
Autoria: Poder Executivo

Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Projeto de Lei nº 275/2021
Autoria: Poder Executivo

ESTADO DO ACRE
LEI Nº 3.876, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Dispõe sobre revisão ao Plano Plurianual do Estado do Acre para o
quadriênio 2020-2023 (PPA 2020-2023), e altera a Lei nº 3.589, de 19
de dezembro de 2019.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei dispõe sobre revisão ao Plano Plurianual do Estado do
Acre para o quadriênio 2020-2023 (PPA 2020-2023), em virtude das mudanças nos cenários fiscal, econômico, social, na estrutura da administração estadual e, em especial, em razão da crise sanitária decorrente
da pandemia da Covid-19, de acordo com o art. 12 da Lei nº 3.589, de
19 de dezembro de 2019.
Art. 2º Em decorrência da revisão de que trata esta lei, o PPA 20202023, aprovado pela Lei nº 3.589, de 2019, passa a vigorar com as
alterações promovidas pelos seguintes anexos:
I - Anexo I – Programas Temáticos:
a) iniciativas mantidas e suas metas;
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b) iniciativas alteradas e suas metas;
c) iniciativas incluídas e suas metas;
d) iniciativas excluídas.
II - Anexo II – Programas de Gestão Institucional:
a) Ministério Público Estadual;
III - Anexo III – Referencial Orçamentário;
IV - Anexo IV – Metas e Prioridades da LDO.
Art. 3º Os programas Valorização dos Povos Indígenas, Segurança no
Trânsito e Regularização Fundiária do Estado do Acre migram, respectivamente, para os eixos de Meio Ambiente, Cidadania e Segurança e
Infraestrutura para o Desenvolvimento, em virtude da nova estrutura da
administração estadual.
Art. 4º Os valores consignados a cada programa na revisão do PPA 20202023 são referenciais, e não constituem limites à programação das despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.
Art. 5º O Poder Executivo, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, publicará atualização do PPA 2020-2023,
em conformidade com as alterações promovidas por esta lei, em até 30
dias após sua publicação.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Rio Branco-Acre, 17 dezembro de 2021, 133º da República, 119º do
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Projeto de Lei nº 164/2021
Autoria: Poder Executivo

ESTADO DO ACRE
LEI Nº 3.877, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Estabelece as Igrejas e os Templos de qualquer culto, como atividade
essencial em períodos de calamidade pública.
O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta lei estabelece as Igrejas e Templos de qualquer culto, como
atividade essencial, em períodos de calamidade pública no Estado, sendo vedada a determinação de fechamento total de tais locais.
§ 1º O Poder Executivo poderá determinar, durante períodos de calamidade na saúde pública, mediante fundamentação suficiente, que o
funcionamento das Igrejas e Templos de qualquer culto de que trata o
caput deste artigo, esteja sujeito à vedação da participação:
I - de idosos com sessenta anos de idade ou mais, exceto os líderes
dirigentes;
II - de pessoas com determinadas enfermidades ou comorbidades, ou
estejam com algum sintoma de gripe ou Covid-19;
III - de pessoas que estejam convivendo com infectados pelo Coronavírus;
IV - de pessoas que tenham reprovação da família para participar presencialmente;
V - de crianças.
§ 2º O funcionamento ocorrerá com a capacidade de pessoas limitada a
trinta por cento da Igreja ou Templo.
§ 3º Todos os participantes deverão utilizar máscara de proteção facial.
§ 4º Entre uma pessoa e outra deve haver o espaçamento de uma poltrona
para os lados esquerdo e direito, como também para frente e para trás.
§ 5º Ao final das celebrações, os organizadores devem tomar as providências para que os fiéis, mantenham o distanciamento de um metro e
meio, evitando aglomeração.
§ 6º Quaisquer trabalhos sociais de amparo aos mais necessitados,
continuará por meio de distribuição de alimentos e produtos de higiene.
Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei.
Art. 3º Revoga-se a Lei nº 3.646, de 3 de setembro de 2020.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Rio Branco-Acre, 17 dezembro de 2021, 133º da República, 119º do
Tratado de Petrópolis e 60º do Estado do Acre.
Gladson de Lima Cameli
Governador do Estado do Acre
Projeto de Lei nº 277/2021
Autoria: Poder Executivo

ESTADO DO ACRE
LEI Nº 3.878, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Institui o Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos Automotores.
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O GOVERNADOR DO ESTADO DO ACRE
FAÇO SABER que a Assembleia Legislativa do Estado do Acre decreta
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Poder Executivo, por intermédio
do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN, o Programa Social
de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de
Veículos Automotores.
Art. 2º O Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação
Profissional de Condutores de Veículos Automotores tem por objetivo
conceder, gratuitamente, àqueles aprovados no respectivo processo de
habilitação, a Permissão para Dirigir - PD e a Carteira Nacional de Habilitação – CNH nas categorias A ou B, na hipótese de adição de categoria A ou B, bem como na mudança da categoria B para D, observado
o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 148 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de
setembro de 1997.
§ 1º O programa desdobra-se nas seguintes modalidades:
I - CNH Estudantil: destinada aos estudantes entre dezoito e vinte e
cinco anos de idade que integralmente cursaram e concluíram o ensino
médio em escola da rede pública estadual do Acre;
II - CNH Urbana: destinada às pessoas residentes na zona urbana e
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal- CadÚnico, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 26 de
junho de 2007;
III - CNH Rural: destinada aos residentes na zona rural inscritos no CadÚnico, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 2007.
§ 2º Os candidatos serão classificados dentro do número de inscrições
disponibilizadas, com a observação dos seguintes critérios de desempate:
I - CNH Estudantil:
a) maior média do ensino médio informada pela Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e esportes - SEE;
b) menor renda familiar per capita;
c) maior número de componentes no grupo familiar;
d) beneficiário do Programa Bolsa Família;
e) data e hora de inscrição;
f) maior idade;
II - CNH Urbana:
a) menor renda familiar per capita;
b) maior número de componentes no grupo familiar;
c) beneficiário do Programa Bolsa Família;
d) data e hora de inscrição;
e) maior idade.
III - CNH Rural:
a) menor renda familiar per capita;
b) maior número de componentes no grupo familiar;
c) beneficiário do Programa Bolsa Família;
d) data e hora de inscrição;
e) maior idade.
§ 3º Serão reservadas cinco por cento do quantitativo total das vagas
ofertadas, por modalidade, à obtenção da CNH Especial para Pessoas
com Deficiência - PcD, legalmente assim reconhecidas e que se enquadrarem nos requisitos exigidos por esta lei, à exceção da mudança de
categoria B para D, hipótese em que não ocorrerá essa reserva de vagas.
§ 4º Para adição e mudança de categoria, o candidato deverá estar com
a sua CNH definitiva válida.
§ 5º Para os efeitos desta lei, serão consideradas pessoas de baixa
renda, aquelas cuja renda familiar mensal, seja igual ou inferior a dois
salários mínimos.
Art. 3º Os beneficiários do Programa instituído por esta lei ficam dispensados do pagamento:
I - da habilitação em uma categoria com emissão de CNH, da renovação
de CNH com adição ou mudança de categoria com emissão de documento e da remarcação de exames, teóricos ou práticos;
II - dos exames de aptidão física, mental e psicológica, além do exame
toxicológico;
III - dos cursos teórico-técnicos e de prática de direção veicular, bem
como das aulas ministradas em simulador de direção, quando exigidas
por resolução do Conselho Nacional de Trânsito-CONTRAN;
IV - da realização de provas teóricas e práticas;
V - da consulta de junta médica e exame prático de direção veicular realizado por comissão especial, quando se tratar de pessoa com deficiência.
Art. 4º O candidato a ser beneficiado pelo Programa Social de Formação, Qualificação e Habilitação Profissional de Condutores de Veículos
Automotores, na modalidade CNH Estudantil, deve atender aos seguintes requisitos:
I - ter idade entre dezoito a vinte e cinco anos, comprovada por meio da
Carteira de Identidade ou documento equivalente;
II - estar com a inscrição ativa no CadÚnico, regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.135, de 2007;
III - ser domiciliado em município do Estado, comprovado por meio do
CadÚnico;
IV - ter cursado integralmente e concluído o ensino médio em escola

