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NV 099 DE 30 DE DEZEMBRO DE 1994.

"ALTERA ìk LE1 COMPLEMENTAR N0 002 DE 22
DE SETEMBRO DE 1993 - NUE INSTITUIU O
CÔNICO DE ORGANIZAÇAO JUDICIÁRIA NO ESTADO DE RORAIMA E DA OUTRAS movIunm CIAS".

Art. 1Q - Os dinpos I s a seguir, de Lei Complementar
Estadual nO 002, de 22 de selem 3, quc instituiu o Caadi
go de Organização judiciaria de x:l..d,z de Poraima, passam a vige
rar colo a seguinte redaçao,
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Parágrafo único - rm cario de morte do magirada
do é assegurado aos seus dependerá es, o beneficio
de pensão correspondente à totalidade de sua remuneração autorizada, na mesma data e proporção dos
vencimentos dos magistrados em atividade, na forma
prevista nu sistema de Previdência do Estado."
......
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-serent:3.ç:io de 125% (cento e vinte e chi
co por cento), incidentes, sobre e nencimento básico:"
"Axt.113 - E defeso aa Poder dudiciãri.o o pagamento de ajuda de custo para moradia e das
despesas
de água, luz, telefone e demais encargos das residências doe Magic,Lradco, bem como o pagamento de
combustível nnIp uso em viaturas particulares d(n
mesmos:"
•
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Vice-Pres*pte, c Corregedor-Gerai de Justiça e o
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200.000 (duzentos mil) habitantes, quanto ao Cartó

do 30 Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto

e Registro de Pessoas Naturais e duridicas, havenuo a
partir dal, um sove Oficio e correspondente Cartório ,
para cada grupa de 00.000 (oitenta mil) ou fração igual
ou superior a 40.000 (quarenta mil) habitantes."
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para cada Comarca)"
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Parágrafo Único -- VETABla.
Art. 29 - Revogam-se o inciso IV do art. 112 e os parágrafos lo
e 20 do art. 113, todos da Lei 002 de 22 de setembro de 1993.
Art. 39 - Esta Lei. enhrara em vigor na data da sua publicação.

Palácio Senador Hélio Campes-RR, :10 de novembro
1994.
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Assembléia Legislativa
LEI COMPLEMENTAR NQ 009/94

"PARTES VETADAS PELO GOVERNADOR DO ESTADO
E MANTIDAS PELA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, DO
PROJETO QUE SE TRANSFORMOU NA LEI
COMPLEMENTAR NQ. 009 DE 30 DE DEZEMBRO DE
1994, QUE ALTERA A LEI COMPLEMENTAR NQ 002
DE 22 DE SETEMBRO DE 1993, - QUE "INSTITUIU
O CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA DO
ESTADO DE RORAIMA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

•

O PRESIDENTE
RORAIMA, faço saber que o
nos termos do § 82 do Art.
partes da Lei Complementar

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
Plenário manteve, e eu Deputado Almir Morais Sá
43 da Constituição Estadual, promulgo as seguintes
n9 009/94 de 30 de dezembro de 1994:

Art. 10 -

•

"Art. 262 - Ficam ratificados os atos de nomeação pelo Tribunal de
Justica do Estado, do Tabelião Titular e do Substituto do Cartório de
Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos da Comarca de Boa Vista,
cabendo-lhes, respectivamente, as titularidades dos Cartórios do 112 e do
29 Ofício de Notas, Registro Civil, Protesto, de Registro de Pessoas
Naturais e Jurídicas.
Parágrafo único - São ratificados todos os atos praticados pelo
Tabelião Substituto do atual Cartório de Notas, Registro Civil e Protesto
de Títulos da Comarca de Boa Vista, ainda que em serventia provisória e
em livros independentes, preenchidos os demais requisitos legais e
regulamentares".

de março de 1995

