
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE E DA LOGíSTICA

LEI N° 8.500, DE 17 DE JUNHO DE 2019.

Dá nova redação a ementa e ao Art. 1°da
Lei Municipal nO6.431/06.

o PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

FAÇO SABER que o Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1° A ementa e o Art. 1° da Lei Municipal nO6.431, de 12 de setembro de 2006, que
institui gratificação aos fiscais que trabalharem em Concursos Públicos Municipais, passam a viger
com as seguintes redações:

"Ementa: Institui gratificação aos fiscais que trabalharem em concursos públicos
municipais, processos seletivos e processos seletivos simplificados.

Art. 1° Fica instituída gratificação, a ser concedida aos servidores que trabalharem
como fiscais durante a realização de concursos públicos municipais, processos seletivos e
processos seletivos simplificados.

~ 1° Caso o número de servidores interessados supere o de contratações
necessárias para a função de fiscal, os servidores deverão ser contratados atendida a ordem
preferencial por Escolaridade, Antiguidade no serviço público municipal e, em caso de
igualdade, com preferência ao servidor com maior idade.

~ 2° Na hipótese de não haver servidores suficientes para atuarem como fiscais,
poderá ser contratado pessoal que não pertença ao quadro de servidores do Município,
sendo o pagamento efetuado por meio de Recibo de Pagamento Autônomo - RPA, nos
mesmos valores recebidos pelos servidores municipais.

~ 3° O critério para trabalhar como fiscal nos Concursos Públicos Municipais é
apresentar a comprovação de conclusão do Ensino Médio e apresentar atestado de
antecedentes criminais."

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 17 de junho de 2019.
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