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DECRETO LEGISLATIVO N° 001107, DE 22 DE JANEIRO DE 2007.

Concede o titulo de Eleitor Presente a
Almiro Argentino da Silveira.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° _ Concede o titulo de Eleitor Presente ao Sr. Almiro
Argentino da Silveira, baseado na Lei nO6.507 de 18 de janeiro de 2007.

Art. 2° _ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 22 de janeiro de 2007.
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Regulamenta a Lei n° 6.496 de 29 de dezembro de
2006.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 10 - O Presente Decreto regulamenta a Lei n° 6.496/06 que estabelece
quota básica mensal para custear com serviços gráficos, impressos, postagem, telefone,
indenização por uso de veículo particular, que será disponibilizado mensalmente para os
gabinetes dos Parlamentares da Câmara Municipal de Carazinho-RS.

Art. 2° - Será mantido pela administração controle individual para cada
vereador e para cada quota.

Art. 3° - A correspondência será de responsabilidade de cada gabinete e
deverá ser entregue a administração para expedição e controle. O controle se dará
mediante apresentação da nota de expedição individualizada emitida pelos correios.

Art. 4° - Os serviços gráficos e impressos serão contratados mediante
licitação realizada pela Câmara que colocará a disposição dos vereadores. A
responsabilidade pela elaboração gráfica e, contudo é de cada vereador.

Art. 5° - O controle do telefone será somatório dos valores do consumo das
linhas fixa e móvel disponibilizadas pela Câmara, deduzido o valor da quota. A diferença
será descontada na folha de pagamento.

Art. 6° - O controle dos gastos com o uso de veículo particular, deverá o
vereador apresentar planilha contendo relatório de seus deslocamentos, informando o
número de quilômetros percorridos, em face da atividade parlamentar, até o último dia útil do
mês. O ressarcimento será feito até o quinto dia útil do mês subseqüente.

Art. 70 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de janeiro de 2007.

Registre-se e Publique-se:

vereado(é:L5iF
10 Secretário
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VereadorVilson Paese

Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO N° 003/07, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2007.

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 10 - É declarado Ponto Facultativo, no dia 19 e 20 de fevereiro
de 2007, aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista as
festividades carnavalescas.

Parágrafo Único - No dia 21 de fevereiro de 2007 o expediente
será das 13:30 às 18:00 horas.

Art. 20 - O horário compreendido pelos dias de ponto facultativo,
será compensado com horas prestadas além da jornada semanal normal e
relativas a participação dos servidores em reuniões ordinárias, extraordinárias e
solenes realizadas no decorrer do ano em curso.

Art. 30 - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 07 de fevereiro de 2QP?-
-------~ -- /~

ver@ader~son Paese
Presidente

Registre-se e Publique-se:

vereadorl1i¥i
10 Secretário
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DECRETO LEGISLATIVO N° 004/07, DE 04 DE ABRIL DE 2007.

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR V1LSON PAESE, PRESlDENTE DA CÂMARA
MUN1C1PAL DE CARAZ1NHO, ESTADO DO R10 GRANDE DO SUL, no
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° -É declarado Ponto Facultativo, no dia 05 de abril de 2007,
no turno da tarde, aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em
vista a quinta feira santa.

Parágrafo Único - No dia 05 de abril de 2007 o expediente será
das 08:00 às 12:00 horas.

Art. 2° - O horário compreendido pelo ponto facultativo, será
compensado com horas prestadas além da jornada semanal normal e relativas a
participação dos servidores em reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes
realizadas no decorrer do ano em curso.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 04 de~~~r~.~e 20?~
.-j/_.-- /é

V~9r/Vilson Paese
Presidente

Registre-se e Publique-se:

vereado~"'tif
1° Secretári o
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DECRETO LEGISLATIVO N° 005/07, DE 10 DE ABRIL DE 2007.

Aprova o Regulamento para a
realização de concursos públicos.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições
legais,

DECRETA:

Art. 1° - Os concursos públicos realizados pelo Legislativo
Municipal processar-se-ão de conformidade com o disposto no Regulamento que é
parte integrante deste Decreto,

Art. 2° - Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação,

Sala das Reuniões, em 10 de abril de 2007 .

. ..~ .~.~-7
( 'VereacrOr Vil:c,n Paes e

Presidente
Registre-se e Publique-se:

veread~--

1° Secretário
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

REGULAMENTO PARA A REALIZAÇÃO
DE CONCURSOS PÚBLICOS

se realizarão;

•
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Art. 1° - Os concursos públicos promovidos na área do Legislativo
Municipal processar-se-ão de conformidade com a lei e o presente regulamento.

Art. 2° - No processamento do concurso importa:
a) dar toda a publicidade, por meio de editais, das condições em que

b) receber, indistintamente, a inscrição de todos quantos preencham
os requisitos legais e as exigências do edital;

c) observar, em relação a todos os concorrentes, o mesmo processo
de exame, a exigência do mesmo nível de conhecimentos e igual critério de
julgamento;

d) facilitar ao candidato, aprovado ou não, o conhecimento dos
resultados que obteve, bem assim dos que forem conferidos aos demais
concorrentes e do critério de julgamento adotado.

Art. 3° - O edital será publicado no painel de publicações da Câmara
Municipal, com divulgação através dos meios de comunicação do Municipio.

Art. 4° - O edital será elaborado com observância da legislação em vigor
concernente às especificações do cargo público visado e aos sistemas dos
concursos.

Art. 5° - O edital conterá:
a) as datas de abertura e encerramento das inscrições, bem como do

local e horário em que as mesmas serão recebidas;
b) os requisitos a serem preenchidos pelos candidatos no ato da

inscrição;
c) os programas das matérias sobre as quais visarão às provas e os

critérios de apuração do resultado de cada uma delas;
d) a forma de apuração do resultado final;
e) quaisquer outras exigências que devam ser atendidas pelos

candidatos ou informações que se fizerem convenientes ao êxito do concurso.

dias.
Art. 6° - O prazo de inscrição não será inferior a 10 nem superior a 30

Art. 7° - Qualquer alteração de cláusula de edital já publicado deverá ser
feita mediante a publicação de outro edital; se a alteração se relacionar com o
programa ou outra condição essencial do concurso deverá ser reaberto o prazo de
inscrição dos candidatos.
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CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

candidatos.
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Art. 8° - O pedido de inscrição será formulado dentro do prazo marcado
no edital e constará do preenchimento de uma ficha no local de inscrição, a qual
conterá, além dos dados pessoais do candidato, o número de inscrição
correspondente ao contido no cartão de identificação que, na oportunidade, será
fornecido ao candidato.

Art. 9° - Não será admitida, sob qualquer pretexto, inscrição condicional.

Art. 10 - A inscrição por procuração será permitida, desde que a firma do
outorgante tenha sido reconhecida em cartório e que haja a apresentação dos
documentos indispensáveis à inscrição.

Art. 11 - O pedido de inscrição significará a aceitação, pelo candidato,
das normas estabelecidas por este regulamento para o concurso respectivo.

Art. 12 - Decorrido o prazo de inscrição e examinados os pedidos pela
Comissão Executiva, serão encaminhados, com o parecer da Comissão, à
homologação do Presidente.

Art. 13 - Encerradas as inscrições, o Presidente designará a Comissão
Examinadora, se necessário.

Art. 14 . À Comissão Examinadora compete, sob a coordenação da
Comissão Executiva:

a) elaborar o plano das provas, tendo presente os programas das
matérias constantes do edital;

b) estabelecer os critérios de correção e julgamento das provas;
c) fazer o exame das provas e o seu julgamento, atribuindo-lhes

pontos de conformidade com os critérios preestabelecidos;
d) fazer reexame de provas, sempre que houver pedido de revisão,

sugerindo justificadamente, a manutenção ou alteração dos pontos primitivamente
conferidos, submetendo seu parecer à ciência do Prefeito;

e) emitir parecer em qualquer recurso ou reclamação interposta por

Art. 15 - A Comissão Examinadora será constituída de pessoas de
indiscutível idoneidade moral e reconhecido conhecimento nas matérias constantes
do concurso, podendo as mesmas serem recrutadas do quadro de servidores
municipais ou fora dele, por entidade de qualificação reconhecida.

Art. 16 - À Comissão Executiva compete, planejar e executar todas as
tarefas necessárias à realização do concurso, prestando colaboração à Comissão
Examinadora, quando por esta solicitada.
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Art. 17 - À Comissão Examinadora e á Comissão Executiva é vedado,
sob qualquer forma, revelar, até o momento em que forem apresentados aos
candidatos, os temas constitutivos das provas.

Art. 18 - As provas serão realizadas em local, dia e hora prefixados, em
aviso público, que será publicado e divulgado segundo os mesmos critérios, com
antecedência de, no minimo, oito (8) dias.

Art. 19 - Quando as provas forem realizadas em mais de um dia, o local,
dia e hora das provas seguintes poderão ser comunicados aos candidatos por
ocasião da realização de cada prova anterior, no mesmo prazo do artigo anterior.

Art. 20 - No dia, hora e local fixados para a realização das provas, os
candidatos deverão apresentar-se munidos do cartão de identificação e do material
indicado no edital.

Art. 21 - O candidato deverá exibir seu cartão de identificação antes de
cada prova, sob pena de ser considerado ausente.

Art. 22 - A juizo da Comissão Executiva poderá ser suprida a falta do
cartão de identificação por identidade policial ou militar, desde que o nome do
candidato conste na lista de inscrições homologadas.

Art. 23 - Feita a identificação dos candidatos, serão os mesmos, a critério
da Comissão Executiva, distribuidos pelos recintos onde se realizarão as provas.

Art. 24 - Antes de se iniciarem os trabalhos, os membros da Comissão
Executiva, ou os fiscais da sala, farão os esclarecimentos e advertências a serem
observadas pelos candidatos durante as provas, objetivando, principalmente,
impedir conversas, consultas ou quaisquer expedientes de que tentem se utilizar os
candidatos para troca de opiniões.

Art. 25 - Será excluído do recinto de realização das provas, por ato da
Comissão Executiva, o candidato que tiver atitude de desacato, desrespeito ou
descortesia para com as pessoas encarregadas do concurso ou autoridade
presente.

Art. 26 - Idêntica sanção será aplicada ao candidato que, durante o
processamento de qualquer prova, demonstre comportamento inconveniente ou for
surpreendido em flagrante de comunicação com outros candidatos ou pessoas
estranhas, por gestos, por palavras ou por escrito, bem assim utilizando-se de livros,
notas ou impressos, salvo os expressamente permitidos.

Art. 27 - Em quaisquer das hipóteses previstas nos artigos 25 e 26,
anteriores, será lavrado um "auto de apreensão de prova e exclusão de candidato",
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onde se narrará o fato, com seus pormenores fundamentais, devendo ser
assinado por, no mínimo, dois membros da Comissão Executiva presentes.

Art. 28 - Concluidos os trabalhos de realização de cada prova, serão elas
desidentificadas, em público, apondo-se ao mesmo número nas provas e nos
canhotos preenchidos pelos candidatos.

Art. 29 - Os canhotos destacados dos cadernos, serão recolhidos em
invólucros lacrados, nos quais será permitido aos candidatos lançarem sua
assinatura para garantia de inviolabilidade.

Art. 30 - O dia, hora e local da identificação serão enunciados por ocasião
da realização da respectiva prova ou edital afixado em local próprio, na Câmara
Municipal .

Art. 31 - Do aviso a que se refere o artigo anterior constará, também, o
prazo, a partir da identificação pública, durante o qual será dada vista das provas
aos candidatos.

Art. 32 - Far-se-á a identificação mediante a aproximação e conferência
do canhoto e do caderno de prova que guardarem igual numeração, proclamando-se
o nome do candidato e a respectiva nota ou pontos obtidos na prova.

~1° - O disposto deste artigo não será aplicado, quando se utilizar cartões
respostas para leitura ótica e correção eletrônica computadorizada, nos quais
constarão nomes dos candidatos, devendo estes serem assinados pelos mesmos,
no inicio da prova.

Art. 33 - Será anulada a prova que apresentar sinal ou contiver expressão
que possibilitem a sua identificação .

Art. 34 - Após a identificação das provas, será afixado edital na Câmara
Municipal, do qual constará a relação dos candidatos que houverem comparecido à
realização das mesmas e as respectivas notas.

Art. 35 - No prazo e local estabelecido de acordo com o artigo 30 será
dada vista das provas aos candidatos, sob fiscalização, sendo-lhes facultado
compararem o resultado com a prova padrão ou outras pertencentes a candidatos
diversos.

Art. 36 - Fica expressamente vedado aos candidatos, no recinto de vista
das provas e durante o processamento desse trabalho, estabelecer discussões orais
em torno das questões ou critérios de correção e julgamento, bem como formularem
reclamações sobre tais assuntos aos servidores encarregados do aludido serviço.
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.~ Art. 37 - Do resultado parcial ou final das provas cabem os segw
recursos, pela ordem:

a) revisão de provas;
b) reconsideração.

Art. 38 - Dos recursos de revisão de provas que serão dirigidos à Banca
Examinadora, ou de reconsideração, que serão dirigidos ao Presidente da Câmara,
deverão constar a perfeita identificação do reclamante, a matéria da prova e a
questão ou questões impugnadas, bem como as razões do pedido,
fundamentada mente e só será deferido o requerimento se o candidato comprovar
que houve erro da Banca Examinadora ou atribuição de notas diferentes para
soluções iguais.

•

•

Art. 39 - O prazo de recurso de revisão de prova de reconsideração será
de 02 (dois) dias úteis .

Art. 40 - Não será conhecido o recurso que for interposto fora do prazo ou
que não estiver redigido de acordo com o artigo 38.

Art. 41 - Concluidas todas as provas do concurso e decorridos os prazos
de recurso ou despachados os que houverem sido impetrados, será procedida a
apuração final do concurso, com a classificação dos candidatos, a qual, com o
relatório da Comissão Executiva, será submetida à homologação do Presidente;
homologado o resultado final do concurso, será lançado edital com a classificação
geral dos candidatos aprovados.

Art. 42 - A Câmara Municipal providenciará a expedição de atestado ou
certificado de habilitação aos candidatos aprovados que o solicitarem.

Art. 43 - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, em 10 de abril de 2007 .

-~~r/~ J
ver.e~ Vilson Paese

Presidente
Registre-se e Publique-se:
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DECRETO LEGISLATIVO N° 006/07, DE 25 DE ABRIL DE 2007.\

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no
uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. lO- É declarado Ponto Facultativo, no dia 30 de abril de 2007,
aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista o feriado do
dia do trabalhador.

Art. 2° - O horário compreendido pelo dia de ponto facultativo, será
compensado no dia 04 de maio no turno da tarde.

•
publicação.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua

Sala das Reuniões, em 25 de abril de 2007 .

Registre-se e Publique-se:

~
Verea~ite
lOSecretário

( Vereador Vilson Paese
Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO N° 007/07, DE 04 DE JUNHO DE 2007.

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - É declarado Ponto Facultativo, no dia 08 de junho de 2007, aos
Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista o feriado de Corpus
Christi dia do trabalhador.

Art. 2° - O horário compreendido pelo ponto facultativo, será
compensado com horas prestadas além da jornada semanal normal e relativas a
participação dos servidores em reuniões ordinárias, extraordinárias e solenes
realizadas no decorrer do ano em curso.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 04 de junho de 2007 .

• Registre-se e Publique-se:

veread~~~
1° Secretário (

,>:;~fT~
Vereador Vilson Paese
"-..-/ Presidente
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DECRETO LEGISLATIVO N° 008/07, DE 18 DE SETEMBRO DE '20'07;

Declara Ponto Facultativo.

•

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - É declarado Ponto Facultativo, no dia 21 de setembro de 2007,
aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista o feriado do dia
20 de setembro.

Art. 2° - O horário compreendido pelo ponto facultativo, foi
compensando no dia 03 de setembro segunda feira.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 18 de setembro de 2007.
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DECRETO LEGISLAnVO N° 009/07, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007.

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - É declarado Ponto Facultativo, no dia 16 de novembro de
2007, aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista o feriado
do dia 15 de novembro.

Art. 2° - O horário compreendido pelo ponto facultativo, foi
compensando no dia 08 de outubro segunda feira.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo €ntra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 13 de novembro de 2007.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 010107, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2007.

Declara Ponto Facultativo.

VEREADOR VILSON PAESE, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas
atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1° - É declarado Ponto Facultativo, nos dias 24 e 31 de dezembro
de 2007, aos Servidores da Câmara Municipal de Carazinho, tendo em vista as
festividades de Natal e Ano Novo.

Art. 2° - As horas não trabalhadas, nos dias de ponto facultativo de que
trata o artigo anterior serão compensadas de acordo com a necessidade.

Art. 3° - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniões, em 20 de dezembro de 2007.
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