
Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 85, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2021
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DEPUTADOS E
SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS,
 

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa Excelência
e dos demais membros dessa Augusta Casa Legislativa, o Projeto de Lei Ordinária
que dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Funcional do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Roraima, visando extinguir e criar cargos comissionados.

O Projeto em questão, tem por objeto a alterar a estrutura
administrativa do Instituto de Pesos e Medidas com a extinção e a criação de cargos
comissionados, considerando que o quadro atual de cargos e remunerações do
IPEM/RR não corresponde mais às necessidades do órgão, haja vista o alcance de
suas atividades no Estado e a especificidade de suas atribuições, sendo necessária
uma nova estrutura administrativa e funcional.

Na sua criação - Lei nº 372, de 16 de maio de 2003 - foi definido que,
enquanto não fosse realizado concurso público, as funções do Instituto seriam
exercidas por servidores da Administração Pública Estadual, e que as despesas
decorrentes ocorreriam à conta das dotações orçamentárias oriundas do Poder
Executivo (parágrafo único do art. 8º e art. 14, da Lei nº 372/03). No entanto, em de
2013, foi celebrado o Convênio de Cooperação Técnica- Administrativa nº 15/2003,
entre o Inmetro e o IPEM, ficando estabelecido na Cláusula 8.1, que o pessoal
envolvido na execução das atividades que constituem objeto do Convênio, estaria
sujeito às normas de administração de pessoal do Estado de Roraima, notadamente
no que concerne à remuneração e aos benefícios sociais.

Em 27 de novembro de 2020, foi celebrado novo Convênio, de nº 27,
o qual dispôs, na cláusula 7.1, que “O pessoal envolvido na execução das atividades,
que constituem o objeto deste Convênio, sujeitar-se-á às normas de administração de
pessoal do estado federado, em todos aspectos inerentes.”.

Por conta disso, considerando a Lei nº 372/2003 e o referido
Convênio, entende-se que as funções atinentes aos cargos comissionados que
compõem a estrutura do IPEM e a remuneração de seus servidores devem seguir os
mesmos parâmetros da Tabela de Pessoal da Administração Direta do Poder
Executivo Estadual, uma vez que não houve a realização de concurso público até o
momento, contudo, ocorre que a remuneração e as nomenclaturas dos cargos
componentes da estrutura do IPEM, exceto o de Presidente e os de Diretores,
possuem divergências entre si, não correspondendo às remunerações previstas no
DECRETO Nº 19112-E, de 7/7/2015, DOE Nº 2556, o qual dispôs sobre vencimentos,
salários, remunerações e subsídios dos servidores pertencentes à Administração
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Direta do Poder Executivo Estadual.
É importante destacar, que as mudanças ocorridas na estrutura de

cargos do Ipem após sua criação ocorreram em 2005 e 2006, por meio das Leis
nº 488, de 28/03/2005 e nº 356, de 24/03/2006, há mais de quinze anos, e que, no
contexto atual, não atendem mais às necessidades do órgão em questão (IPEM).
Assim, é visível, justificável, urgente e necessária uma nova estrutura administrativa e
funcional para o IPEM/RR.

São com essas considerações, Senhor Presidente e Senhoras e
Senhores Deputados, que submeto este Projeto de Lei à elevada apreciação de
Vossas Excelências, convicto de poder contar com os nobres parlamentares para a
aprovação dessa proposta.

 
Palácio Senador Hélio Campos/RR, 17 de dezembro de 2021.
 

(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 

Documento assinado eletronicamente por Antonio
Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 17/12/2021, às
19:00, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código
verificador 3551399 e o código CRC 8A91679E.
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Estado de Roraima
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

PROJETO DE LEI Nº          , DE  17 DE DEZEMBRO DE 2021
 

Dispõe sobre a estrutura administrativa e funcional do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima -
IPEM/RR, extingue e cria cargos comissionados, e dá outras
providências.

 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono a

seguinte Lei:
 

Art. 1º Ficam extintos 08 (oito) cargos de Chefe de Divisão, CDS-I, o
cargo de Assessor Especial, CNES-III, 02 (dois) cargos de Assessor Técnico, CDI-I, o
cargo de Assessor de Comunicação, CNES-III, 02 (dois) cargos de Secretário de
Gabinete, FAI-I, e 07 (sete) cargos de Secretário de Divisão, FAI-III, da estrutura do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM, constantes no Anexo
Único da Lei nº 536, de 24 de março de 2006.

 

Art. 2º Ficam criados, na estrutura do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Roraima - IPEM, 07 (sete) cargos de Gerente de Unidade, CNES-II, 04
(quatro) cargos de Chefe de Unidade, CNES-IV, 05 (cinco) cargos de Assessor
Especializado, CNES-III, 01 (um) cargo de Ouvidor, CNES-III, 02 (dois) cargos de
Secretário de Diretor, CDS-II, 07 (sete) cargos de Assessor de Gerência, CDI-I, e
07 (sete) cargos de Auxiliar de Metrologia, CDI-I, cujas atribuições encontram-se
definidas no Anexo I, desta Lei.

 

Parágrafo único. As remunerações correspondentes aos códigos
CNES-II e CNES-III, para os cargos integrantes da estrutura administrativa do
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM, passarão a ser de
R$ 5.209,03 (cinco mil, duzentos e nove reais e três centavos) para o código CNES-II
e de R$ 4.180,25 (quatro mil, cento e oitenta reais e vinte e cinco centavos) para o
código CNES-III, em atenção aos valores vigentes para a administração direta do
Poder Executivo do Estado de Roraima.

 

Art. 3º Integrarão a estrutura básica do Instituto de Pesos e Medidas
do Estado de Roraima - IPEM, a Presidência e 02 (duas) Diretorias, sendo 1 (uma) no
nível de Execução Programática e 1 (uma) no nível de Execução Instrumental, nos
termos do art. 3º da Lei nº 499, de 19 de julho de 2005.

 

Parágrafo único. As denominações, competências e detalhamento,
inclusive subdivisão em órgãos subalternos, das Diretorias mencionadas no caput
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deste artigo, serão estabelecidas em regulamento editado pelo Chefe do Poder
Executivo.

 

Art. 4º O ocupante do cargo de Auxiliar de Metrologia fará jus à
percepção de Gratificação por Atividade de Metrologia, equivalente a 120% (cento e
vinte por cento) do vencimento básico, desde que tenha sido aprovado em curso de
Metrologista e desempenhe suas atividades conforme regulamento.

 

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta das
dotações orçamentárias do Poder Executivo.

 

Parágrafo Único. Caberá ao Poder Executivo, mediante a edição de
créditos especiais e suplementares, prover as dotações necessárias aos órgãos
criados e modificados nos termos desta Lei, observadas as disposições e os limites
da Lei Orçamentária Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

 

Art. 6º A estrutura organizacional do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Roraima - IPEM, bem como as demais disposições necessárias ao integral
cumprimento desta Lei, serão regulamentadas no prazo de 60 (sessenta) dias, por
ato do Chefe do Poder Executivo.

 

Art. 7º Revogam-se o art. 6º e o Anexo II da Lei nº 372, de 16 de maio
de 2003, a Lei nº 488, de 28 de março de 2005, e demais disposições em contrário.

 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
a partir de 1º de janeiro de 2022.

 

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 17 de dezembro de 2021.
 
 

(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima
 

ANEXO I    
ATRIBUIÇÕES

 

Gerente de
Unidade

Direção técnica de nível superior das Gerências, bem como o
conjunto de atribuições específicas e de responsabilidades
correspondentes às competências da unidade prevista na respectiva
estrutura organizacional do órgão ou da entidade.

Assessor
Especializado

Assessoramento técnico especializado em tomadas de decisão
relacionadas às áreas de conhecimento específicas do cargo, nos
termos que dispuser o Regulamento.
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Ouvidor
Acolher, tratar e responder a manifestações recebidas e relacionadas
aos serviços prestados pelo Instituto, bem como assessorar a
Presidência e as Diretorias em assuntos relativos às suas
competências, nos termos definidos no Regulamento.

Chefe de
Unidade

Chefiar órgãos subalternos e o conjunto de atribuições específicas e
de responsabilidades correspondentes às competências da unidade
prevista na respectiva estrutura organizacional do órgão ou da
entidade.

Secretário
de Diretor

Assessorar e apoiar direto diretores, na forma definida em
regulamento.

Auxiliar de
metrologia Assessorar as atividades de metrologia e afins do instituto.

Assessor de
Gerência

Assessorar as gerências nas tomadas de decisão específicas de sua
unidade.

Documento assinado eletronicamente por Antonio
Denarium, Governador do Estado de Roraima, em 17/12/2021, às
19:00, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no
endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código
verificador 3669123 e o código CRC 16099722.
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Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado do Planejamento e Desenvolvimento

"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"

NOTA TÉCNICA

NOTA TÉCNICA/CGOP/SEPLAN N° 056/2021
Processo Administrativo SEI Nº 22302.000475/2021.77
Interessado: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM
Assunto: Emissão de Nota Técnica referente à Minuta de Projeto de Lei que "Dispõe
sobre a Estrutura Administrativa e Funcional do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Roraima, extingue e cria cargos comissionados e dá outras providências".
Referência: OFÍCIO Nº 863/2021/CASA CIVIL/DATL/LEGISLATIVO, de 29 de
novembro de 2021.
 
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1 – A presente Nota Técnica destina-se a atender demanda da Casa Civil, por meio do
IPEM, quanto à análise e emissão de Nota Técnica referente à Minuta de Projeto de Lei
que objetiva a reestruturação administrativa e funcional do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Roraima, com extinção e criação de cargos comissionados.
2 – Enfatiza-se que, a presente Nota Técnica foi elaborada, conforme o que
estabelece o inciso IV, art. 31 do Decreto Nº 8.117-E, publicado no DOE de 11 de
julho de 2007, cabe à SEPLAN: “indicar a existência de prévia dotação orçamentária,
através de Nota Técnica, quando a proposta demandar aumento de despesas”.
II – ANÁLISE
3 – Da análise do Projeto de Lei, destacam-se os seguintes pontos:
a) Ficam extintos os 40 (quarenta) cargos do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Roraima – IPEM, constantes do Anexo I da Lei nº 372, de 16 de maio de
2013, com as alterações promovidas pela Lei nº 536, de 24 de março de 2006.
b) Com a extinção de cargos promovida na forma do art. 1º do projeto de lei, ficam
criados, na estrutura do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima – IPEM,
50 (cinquenta) cargos comissionados.
c) O ocupante do cargo de Agente Metrológico fará jus à percepção de Gratificação
por Atividade de Metrologia, equivalente a 120% (cento e vinte por cento) do
vencimento básico, desde que tenha sido aprovado no curso referido no caput e
desempenhe regularmente atividades de fiscalização metrológica.

GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE METROLOGIA

Quantitativo Vencimento Básico do Agente
Metrológico

 (120%)
Vencimento do Agente

Metrológico
12 1.393,42 1.672,10

4 – No que se refere às despesas decorrentes do projeto de lei em análise,
apresenta-se a seguinte situação:
a) Estimativa da criação de 15 (quinze) cargos em comissão, com 50 (cinquenta)
vagas:

CÓDIGO CARGO QUANT PADRAO/ REF.
INICIAL           

GRATIF.
ATIV.

METROLOGIA
(120%)

13º
SALÁRIO FÉRIAS PATRONAL

(*)
TOTAL

MENSAL
TOTAL

ANUAL C/
ENCARGOS

SUBSÍDIO Secretário 1 23.175,00 - 23.175,00 7.725,00 68.907,00 23.175,00 377.907,00
SUBSÍDIO Secretário Adjunto 2 16.222,00  - 32.444,00 10.814,67 96.466,83 32.444,00 529.053,49
CNES-II Presidente da CPL 1 5.209,03  - 5.209,03 1.736,34 15.488,18 5.209,03 84.941,92
CNES-II Assessor Jurídico 1 5.209,03  - 5.209,03 1.736,34 15.488,18 5.209,03 84.941,92
CNES-II Gerente de Unidade 7 5.209,03  - 36.463,21 12.154,40 108.417,28 36.463,21 594.593,41
CNES-III Assessor Especializado 5 4.180,25  - 20.901,25 6.967,08 62.146,38 20.901,25 340.829,72
CNES-III Chefe de Gabinete 1 4.180,25  - 4.180,25 1.393,42 12.429,28 4.180,25 68.165,94
CNES-III Chefe do Controle Interno 1 4.180,25  - 4.180,25 1.393,42 12.429,28 4.180,25 68.165,94
CNES-III Ouvidor 1 4.180,25  - 4.180,25 1.393,42 12.429,28 4.180,25 68.165,94
CNES-IV Membro de CPL 2 3.255,65  - 6.511,30 2.170,43 19.360,27 6.511,30 106.177,60
CNES-IV Chefe de Unidade 4 3.255,65  - 13.022,60 4.340,87 38.720,53 13.022,60 212.355,20
CDS-II Sccretária de Diretor 2 2.090,14  - 4.180,28 1.393,43 12.429,37 4.180,28 68.166,43
CDI-I Agente Metrológico 12 1.393,42 1.672,10 36.786,29 12.262,10 109.377,90 36.786,29 599.861,74
CDI-I Assessor de Gerência 7 1.393,42  - 9.753,94 3.251,31 29.001,71 9.753,94 159.054,25
CDI-I Auxiliar de Metrologia 3 1.393,42  - 4.180,26 1.393,42 12.429,31 4.180,26 68.166,11

TOTAL GERAL 50  1.672,10 210.376,94 70.125,65 625.520,76 210.376,94 3.430.546,60
b) Estimativa de extinção de 15 (quinze) cargos em comissão, com 40 (quarenta)
vagas:

CÓDIGO CARGO QUANT PADRAO/REFER.
INICIAL           

DIF.
SAL.

MÍNIMO
13º

SALÁRIO FÉRIAS PATRONAL
(*)

TOTAL
MENSAL

TOTAL
ANUAL C/

ENCARGOS
SUBSÍDIO Diretor Presidente 1 23.175,00 - 23.175,00 7.725,00 68.907,00 23.175,00 377.907,00
SUBSÍDIO Diretor 2 16.222,00  - 32.444,00 10.814,67 96.466,83 32.444,00 529.053,49
CNES-II Presidente da CPL 1 4.180,25  - 4.180,25 1.393,42 12.429,28 4.180,25 68.165,94
CNES-II Assessoria Jurídica 1 3.657,22  - 3.657,22 1.219,07 10.874,13 3.657,22 59.637,07
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CNES-III Assessor Especial 1 2.611,25  - 2.611,25 870,42 7.764,12 2.611,25 42.580,78
CNES-III Assessoria de Comunicação 1 2.611,25  - 2.611,25 870,42 7.764,12 2.611,25 42.580,78
CNES-III Controle Interno 1 2.611,25  - 2.611,25 870,42 7.764,12 2.611,25 42.580,78
CNES-III Chefe de Gabinete 1 2.090,14  - 2.090,14 696,71 6.214,68 2.090,14 34.083,22
CDS-I Chefe de Divisão 8 2.090,14  - 16.721,12 5.573,71 49.717,46 16.721,12 272.665,73
CDS-I Membro da CPL 2 2.090,14  - 4.180,28 1.393,43 12.429,37 4.180,28 68.166,43
CDI-I Assessor Técnico 2 1.393,42  - 2.786,84 928,95 8.286,20 2.786,84 45.444,07
CDI-I Agente Metrológico 8 1.393,42  - 11.147,36 3.715,79 33.144,82 11.147,36 181.776,28
FAI-I Secretária de Gabinete 2 1.109,42 82,58 2.384,00 794,67 7.088,43 2.384,00 38.875,09
FAI-II Secretária de Gabinete de Diretor 2 1.109,42 82,58 2.384,00 794,67 7.088,43 2.384,00 38.875,09
FAI-III Secretário de Divisão 7 1.045,00 147,00 8.344,00 2.781,33 24.809,49 8.344,00 136.062,83

TOTAL GERAL 40  
 312,16 121.327,96 40.442,65 360.748,47 121.327,96 1.978.454,60

                                Obs.: (*) Refere-se a dados anualizados com alíquota de 22,30% para o exercício de 2022

 
5 - IMPACTO 2022 – A projeção do impacto orçamentário no período de janeiro a
dezembro/2022, referente Projeto de Lei de Reestruturação Administrativa do IPEM
com criação e extinção de cargos em comissão, indica a necessidade de um
montante de R$ 1.452.092,00 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e dois mil,
noventa e dois reais) e mensal de R$ 121.007,67 (cento e vinte e um mil, sete reais
e sessenta e sete centavos), para a cobertura total da despesa.

QUADRO DEMONSTRATIVO I – IMPACTO ORÇAMENTÁRIO – 2022
DESCRIÇÃO PREVISÃO ANUAL

Projeto de Lei de Reestrutração do IPEM (criação de 15 cargos comissionados com 50 vagas) 3.430.546,60
Projeto de Lei de Reestrutração do IPEM (extinção de 40 cargos comissionados com 40 vagas) -1.978.454,60
IMPACTO TOTAL ANUAL 1.452.092,00
IMPACTO TOTAL MENSAL 121.007,67
6 – Deve ser considerado o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias-2022
(Lei nº 1.496/2021), no Capítulo IV - Das Disposições Relativas a Despesas do Estado
com Pessoal e Encargos Sociais, sobretudo o prescrito no art. 53 e nos incisos I a IV
do art. 55:

“Art. 53. As despesas totais com pessoal dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Tribunal de Contas, do
Ministério Público, da Defensoria Pública e do Ministério
Público de Contas observarão, além da legislação
pertinente em vigor, os limites previstos na Lei
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000.
§ 1º As propostas orçamentárias referentes ao grupo
“Pessoal e Encargos Sociais” serão calculadas com base
na despesa com a folha de pagamento, considerando a
média do primeiro semestre de 2021 e eventuais
acréscimos gerais, alterações de planos de carreiras e
admissões para preenchimento de cargos.
§ 2º Na estimativa das despesas de que trata o caput
deste artigo, serão considerados ainda os valores
referentes ao 13º (décimo terceiro) salário, férias,
contribuições sociais, impactos do salário mínimo e outras
variáveis que afetam as despesas de pessoal e encargos
sociais”.
[...]
Art. 55. Para fins de atendimento ao disposto no art. 169, §
1º, inciso II, da Constituição Federal, as concessões de
quaisquer vantagens, progressões, promoções e
enquadramentos; a criação de cargos, empregos e
funções; as alterações de estruturas de carreiras que
impliquem aumento de despesa; os aumentos de
remuneração; bem como as admissões ou contratações de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da
Administração Direta ou Indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Executivo, observadas as
demais normas aplicáveis e o disposto na Lei
Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000,
somente serão efetivados se:
I - estiverem em conformidade com o disposto nesta Lei;
II - houver dotação orçamentária suficiente para atender às
despesas correspondentes à medida no referido exercício
financeiro;
III - a despesa decorrente da medida a ser implementada
nos termos do caput não importe violação dos limites com
gastos de pessoal estabelecidos na Lei Complementar
Federal n. 101, de 4 de maio de 2000; e
IV - forem atendidas eventuais condicionantes relativas à
limitação de gastos com pessoal determinadas pela União
para o recebimento de recursos federais ou outros auxílios
de natureza fiscal ou creditício.

III – CONCLUSÃO
7 – Diante do exposto, sob o enfoque orçamentário esta CGOP manifesta que:
a) Em observância ao que preceitua os artigos 15 a 17 da LRF, deverão constar
alocados para o exercício de 2022, recursos suficientes na Lei Orçamentária para
execução do Projeto de Lei de Reestruturação Administrativa do IPEM com criação e
extinção de cargos em comissão no âmbito da Administração Indireta do Poder
Executivo.
b) Ressalta-se que, em 2022, quando da efetivação do projeto de lei em pauta,
deverão ser observadas questões referentes à execução orçamentária, sobretudo
aquelas relacionadas à Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000 - artigos 15 a
23), especialmente no que se refere a: criação, expansão ou aperfeiçoamento de
ação governamental que acarrete aumento de despesa; criação ou aumento de
despesa obrigatória de caráter continuado e; limites de gastos com pessoal. Vale
lembrar o que estabelece o inciso II, do Art. 16 da LRF quanto à obrigatoriedade do
Ordenador de Despesa da Unidade absorvedora do pessoal, com os quantitativos e
custos alterados, testar a regularidade dos gastos quando ocorrer a efetivação do
projeto.
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c) Diante do exposto, avalia-se existir condições para o prosseguimento da
tramitação do Projeto de Lei, visando sua apreciação legislativa no presente exercício
financeiro, considerando que não gera despesas imediatas de execução. Entretanto,
após aprovação do projeto de lei, a Unidade responsável deverá assegurar-se de
que, as despesas a serem criadas estejam compatíveis com o Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária Anual (LOA) vigentes,
devendo ainda lembrar-se que o PLOA-22 foi proposto com déficit, sendo necessário,
garantir que a despesa esteja de acordo com o teto orçamentário e a arrecadação
das receitas previstas para o exercício de execução.
8 – Por fim, informa-se adicionalmente, que não foram objeto de análise, os demais
aspectos formais (administrativos, constitucionais, legais e outros), bem como a
oportunidade e conveniência que envolvem a efetivação da presente proposição, a
qual se avalia deva merecer análise de outras Unidades, conforme determina o art.
55, §1º da Lei nº 1.496, de 09 de agosto de 2021 (LDO-2022).
Submete-se a presente Nota Técnica à deliberação do Secretário de Estado Adjunto
do Planejamento e Desenvolvimento visando os encaminhamentos
pertinentes.           

Boa Vista-RR, 01 de dezembro de 2021.

Documento assinado eletronicamente por Rosilania de Brito Uchoa, Chefe
da Divisão de Análise e Acompanhamento Orçamentário, em
01/12/2021, às 14:21, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-
E/2019.

Documento assinado eletronicamente por Nilson Valente Guimarães,
Coordenador Geral de Orçamento Público, em 01/12/2021, às 14:26,
conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço
https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador 3532016 e o
código CRC 23EF01E3.
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