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ESTADO DE RONDÔNIA

Assembléia Legislativa
RECEBIDO

{MENSAGEM N9 5 3/85.

I?

EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.

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 " Cria a Tabela Suplê
mentar de Pessoal do Poder Executivo do Estado". ~

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 07 de novembro de 1985.
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ESTADO DE RONDÔNIA

Assembléia Legislativa

Cria a Tabela Suplementar de
Pessoal do Poder Executivo

do Estado.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, decre

Art. 12 - Fica criada a Tabela Suplementar de Pessoal

do Poder Executivo do Estado.

Art. 22 - Somente poderão integrar a Tabela Suplemen

tar, ora criada, os atuais servidores, já contratados pelo Regime

da Consolidação das Leis do Trabalho, com idades superiores ao limi

te legal de 50 (cinqüenta) anos, pertencentes à Tabela de Pessoal

do Governo do Estado, criada pelo Decreto-Lei n2 23, de 25 de agos

to de 1982.

Art. 3- - Serão os servidores da Tabela Suplementar

de Pessoal posicionados na mesma referência do plano de c arreira da

categoria funcional a que corresponder seus empregos e a em que fo

ram enquadrados os servidores pertencentes ao Plano de Classifica

ção de Cargos e Empregos, Lei Complementar n^ 2, de 24 de dezembro

de 1984, sem alteração do regime jurídico a que estão submetidos.

Art. 42 - Ato do Chefe do Poder Executivo fará o posi

cionamento dos servidores na Tabela Suplementar de Pessoal.

Art. 52 - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu

blicação.

Art. 6- - Revogam-se as disposições em contrário

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, 07 de novembro de 1985.
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MENSAGEM N* 80/GG Porto Velho,

Em 12 de setembro de 198 5

Excelentíssimos Senhores Membros da Assembléia Legislativa.

Submetemos ã apreciação, analise e discus

são dessa nobre Assembléia Legislativa o anexo projeto de lei "que
cria a Tabela Suplementar de Pessoal do Estado de Rondônia."

Nossa proposta baseia-se na premissa de

que a Nova Republica tem como prioridade um apresentar de suges
toes, para "questões sociais", e;

considerando a fixação de idade máxima de

50 (cinqífenta) anos para ingresso no Quadro Permanente de Pessoal

do Estado, prevista no art. 15 do Estatuto dos Funcionários Públi

cos Civis do Estado de Rondônia;

considerando a existência de servidores

contratados, já com idades superiores aè limite legal, tando na
Tabela Especial do ex-Territorio Federal de Rondônia, como na Tabe

Ia de Pessoal do Estado de Rondônia;

considerando que tais servidores não po

dem por força de dispositivos legais proibitivos, ser enquadrados

no Plano de Classificação de Cargos e Empregos de que tratam as

Leis n? 6.550, de 05.07.78 - Federal e Lei Complementar n» 2, de

24.12.84 - Estadual;

considerando o grave problema social que
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acarretariam suas dispensas do Serviço Publico Estadual, preocupou
-nos em ampará-los, assim nasceu a idéia de criarmos uma Tabela Su
plementar, em que esses servidores seriam posicionados na mesma re
ferência de enquadramento no PCCE dos demais servidores e teriam
os aumentos previstos em lei.

Face ao exposto, solicitamos seja no

projeto de lei apreciado no prazo previsto no artigo 45 da Consti
tuição Estadual.

Na oportunidade reiteramos a V. Exas. nos

sa consideração e apreço.

\NGjELO ANGELIN

Governador



PROJETODELEI

CriaaTabelaSuplementar

dePessoaldoPoderExecutivo

doEstadodeRondônia.

AASSEMBLÉIALEGISLATIVADECRETA:

Art.1?-FicacriadaaTabelaSuple
mentardePessoaldoPoderExecutivodoEstadodeRondônia.

Art.£?-Somentepoderãointegrara
TabelaSuplementaroracriadaosatuaisservidoresjácontratados
peloRegimedaConsolidaçãodasLeisdoTrabalhocomidadessupe
rioraolimitelegalde50(cinqüenta)anos,pertencentesasse
guintesTabelasdePessoal:

a)-tabeladepessoaldpGovernodo

EstadodeRondônia,criadapeloDecreto-lein*23,de25deagosto
de1982.

b)-tabelaespecialdoex-Territõ

rioFederaldeRondônia.

Parágrafoünico.Osservidoresnas

condiçõesprevistasno"caput"desteartigo,pertencentesàTabela
Especialdoex-TerritórioFederaldeRondônia,deverãomanifestar

porescritosuaopçãopelaTabelaSuplementardePessoaldoEstado

deRondônia,noprazode60(sessenta)dias,acontardapublica
çãodestalei.

Art.3$SerãoosservidoresdaTa



bela Suplementar de Pessoal posicionados na mesma referência do pia

no de carreira da categoria funcional a que corresponder seus em

pregos e a em que foram enquadrados os servidores pertencentes ao

Plano de Classificação de Cargos e Empregos, Lei Complementar n9 2,

de 24.12.84, sem alteração do regime jurídico a que estão submeti.
dos.

Art. 49 - Ato do Chefe do Poder Executivo

fará o posicionamento dos serviodres na Tabela Suplementar de Pes
soal.

Art. 59 - Esta 'a em viqor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Porto Velho,
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LEI N9 69 DE 14 DE NOVEMBRO DE 198 5.

Cria a Tabela Suplementar

de Pessoal do Poder Execut
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de sua publicação.
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Art. 59 - Esta Lei entra em vi^or na data
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