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RECEBIDO

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA
DO DE RONDÔNIA, envia a Vossa Excelência, para os fins consti
tucionais, o incluso Projeto de Lei que "Define pensão para
ex-Governadores do Estado e dá outras providências".

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 23 d< 1985.
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ESTADO DE RONDÔNIA

Assembléia Legislativa

Define pensão para ex-Governa
dores do Estado e dá outras

providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 19 - A pensão mensal e vitalícia devida
aos ex-Governadores, na forma do artigo 227 da Constituição
do Estado, é definida pela presente Lei em quantia correspon
dente aos vencimentos e representação recebidos pelos Desem
bargadores do Tribunal de Justiça. ~

Art. 29 - Farão jus à pensão estabelecida no
art. 19 todos os ex-Governadores que tiverem exercido o car
go, como titular, a partir da criação do Estado (Lei Comple
mentar n9 41, de 22 de de embro de 1981) . -

Art. 39 - Falecendo o ex-Governador, beneficia
rio da pensão de que trata esta Lei, o direito à percepção
transferir-se-á ao cônjuge supérstite ou aos filhos menores de
18 anos ou comprovadamente inválidos para o trabalho.

Art. 49 - Os ex-Governadores que vierem a ocu
par cargo estadual, terão que optar, durante o período em que
estiverem exercendo a função, pela percepção da pensão de
que trata a presente Lei ou pela retribuição inerente ao car
go.

Art. 59 - Os ex-Presidentes da Assembléia Legis_
lativa, ao retornarem ao serviço público estadual, quando ser
vidores , terão garantido o direito à disponibilidade no re¥
pectivo cargo ou função.

Art. 69 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.

Art. 79 Revogam-se as disposições em contra
rio.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 23 de julho de 1985.



MENSAGEM N9 68 Porto Velho,

Em i8 de junho de 1985

Excelentíssimos Senhores Membros da Assembléia Legislativa

Tenho a satisfação de encaminhar a

exclarecida deliberação dessa Assembléia Legislativa o Porjeto

de Lei que "Define pensão para ex-Governadores do Estado".

E de evidenciar-se, inicialmente, que
a concessão ora proposta se constitui em justificado meio de re

tribuição aqueles que dedicaram parte de sua vida a comunidade,

através do exercício do mais alto grau da administração pública

do Estado.

Por outro lado, trata-se de ura preito

de reconhecimento a tão relevantes serviços que contribuirara, po

derosamente, para o ascensional engrandecimento do mesmo Estado.

Hã de considerar-se, também, que a

própria condição de nobreza e o nível laborioso do cargo justi^

ficam a iniciativa, uma vez que as imposições legais e as de

natureza peculiar da fínção afastam o cidadão da gerência dos

seus negócios pessoais, acarretando-lhe, incontestaveraente, pon

deriveis prejuízos para o seu patrimônio particular.



Ademais, assim como a União faz re

tribuiçao aos ex-Presidaetes da República pelo seu abnegado tra
balho, também o Estado, por medida constitucional, pode fazer
tal retribuição para o bem-estar dos seus ex-Governadores, in
clusive no que se refere ã manutenção "status".

Finalmente, Senhores Deputados, a

medida ora proposta também se impõe como forma de ressarcimento

de perdas reais em decorrência das razões expostas.

Na expectativa de ser honrado, mais

uma vez, cora a elevada capacidade de déscernimento de Vossas

Excelências no analisar e deliberar a respeito do que seq contém

no presente Poojeto de Lei, reitero os melhores protestos de

especial consideração.

Governador



PROJETO DE LEI

Define pensão para ex-Gover

nadores do Estado.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 19 A pensão devida aos ex-Go

vernadores, na forma do art. 227 da Constituição do Estado, é defi

nida pela presente lei em quantia correspondente aos vencimentos e

representação recebidas pelos Desembargadores do Tribunal de Jus

tiça.

Art. 29 Farão jus a pensão estabele_

cida no art. 19 todos os ex-Governadores que tiverem exercido o car

go, como titular, a partir da criação do Estado (Lei Complementar

n? 41, de 22 de dezembro de 1981).

Art. 39 0 recebimento da pensão de_

finida na presente lei não prejudica outros benefícios percebidos,

a título pessoal, pelos ex-ocupantes do ca«go de Governador.

Art. 49 Os ex-Governadores que vie

rem a ocupar cargo estadual, terão que optar, durante o período em
que estiverem exercendo a função, pela percepção da pensão de que

trata a presente lei ou pela retribuição inerente ao cargo.



LEI N9 50 DE 31 DE JULHO DE 1985.

Define pensão para ex-Gover

nadores do Estado e dá outras pro

vidências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA, ,

faço saber que a ASSEMBLÉIA LECISLATIVA decreta e eu sanciono a se

guinte Lei:

Art. 19 - A pensão mensal e vitalí

cia devida aos ex-Governadores,,na forma do artigo 227 da Constótui

ção do Estado, é definida pela presente Lei em quantia corresponden

te aos vencimentos e representação reeebidos pelos Desembargadores

do Tribunal de Justiça.

Art. 29 - Faãão jus ã pensão estabe

leiida no art. 19 todos ex-Governadores que tiverem exercido o car

go, como titular, a partir da criação do Estado (Lei Complementar

n9 41, de 22 de dezembro de 1981).

Art. 39 - falecendo o ex-Governador,

beneficiário da pensão de que trata esta Lei, o direito á percepção

transferir-se-â ao cônjuge supérstite ou aos filhos menores de 18

anos ou comprovadamenta inválidos para o trabalho.

Art. 49 _ Os ex-Governadores que

vierem a ocupar cargo estadual, terão que optar, durante o período

em que estiverem exercendo a função, pela percepção da pensão de

que trata a preecntcs Lei ou pela retribuição inerente ao cargo.

Art. 59 _ Os ex-Presidente da Assem

bléia Legssàativa, ao retornarem ao serviço publico estadual,quando



W

servidores, terão garantido o direito â disponibilidade no respecti

vo cargo ou função.

na data de sua publicação.

contrario.

Art. 69 - Esta Lei entra e m vigor

Art. 79 - Revogam as disposições e

Porto Velho, 31 de julho de 1985
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