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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA Ementa abaixo

Protocolo nO: 22133
Em: 14/0512018 - 11 :17: 33

,
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eDISPOE sobre a isençao no pagamento de taxas de inscriçilio em concursos públicos, no âmbito do
municipio de Carazinho . para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período de
eleição e dá outras providências

Art. 1.' Os cidadãos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral ,que prestem selViços no
período eleitoral, visando à preparação. execução e apuração de eleições oficiais, ficam isentos do
pagamento de taxas de inscriçóes nos concursos públicos realizados pelo Poder Legislativo
Municipal e pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Públicas e
Entidades mantidas pelo Poder Executivo Municipal, no ámbito do município de Carazinho , nos
termos desta lei.

Art 2.° Considera-se como cidadão convocado e nomeado aquele que presta serviços à Justiça
Eleitoral no periodo de eleições, plebiscitos ou referendos, como componente de mesa receptora
de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa, primeiro ou segundo mesãrio ou

.secretário, membro ou escrutinador de Junta Eleitoral. coordenador de seção eleitoral, supervisor
de local de votação e os designados para auxiliar o seu trabalho. inclusive aqueles destinados á
preparação e montagem dos locais de votaçf'lo.

Art. 3.° Para efeito desta lei entende-se como periodo eleitoral ou período de eleição a véspera e o
dia do pleito, do plebiscito ou do referendo e considera-se cada turno como uma eleição,

Art, 4.° Para ter direito à isenção o cidadão convocado deve comprovar o serviço prestado á Justiça
Eleitoral por, no minimo, duas eleições oficiais, consecutivas ou Mo,
Parágrafo unico.

A comprovação do serviço prestado será efetuada através da apresentação da declaração ou
diploma, expedido pela Justiça Eleitoral, contendo o nome completo do cidadão, a função
desempenhada, a data e o turno da eleiçao, do plebiscito ou do referendo, cuja cópia autenticada
deverá ser anexada no alo de inscrição.

Art. 5°. O beneficio concedido ao cidadao que prestou serviços junto à Justiça Eleitoral tera a
validade de quatro anos a contar da data da segunda eleição oficial, incluindo o plebiscito ou o
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referendo, para o qual o cidadM prestou serviços_

Art. 6' As isenções previstas n art. 1" serão compensadas com o aumento proporcional das taxas
de inscrições nas demais inscrições de cada concurso público.

Art. 7", Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçao

JUSTIFICATIVA
Para que o direito de votar seja exercido pelo cidadão, a Justiça Eleitoral mobiliza uma grande
estrutura e, em todas as eleições, conta com o auxílio de pessoas que se dispOem a doar um
pouco de seu tempo para ajudar na realizaç30 das eleições, garantindo que a vontade de cada
eleitor seja respeitada. Infelizmente, ao longo dos anos, esta cada vez mais dificil recrutar
voluntários para ajudar no trabalho das eleiçoes. Muitos convocados preferem justificar a ausência
ou mesmo pagar multa de 50% ou de um salario minimo vigente na zona eleitoral, do que contribuir
com os trabalhos eleitorais. Outros correm o risco de enfrentar detenÇàO de até dois meses e não

•
comparecem ou abandonam os trabalhos no dia da eleição, causando grandes transtornos para a

Justiça Eleitoral substitui-los. E, se o convocado for servidor publico e não comparecer aos
trabalhos eleitorais recebe, como puniçM, suspensão de 15 dias sem pagamento. podendo a
penalidade ser dobrada em caso da seÇào deixar de funcionar por causa dele. Atualmente o
convocado ou voluntario que contribui com os trabalhos da Justiça Eleitoral tem como vantagens
dois dias de folga por cada dia trabalhado na eleiçi'io, sem prejuizo de salário; requisito de
desempate em concurso publico, quando mencionado no edital; critério de desempate para
funcionários públicos que concorrem a promoção de cargo e adição de horas complementares nas
universidades que têm acordo com a Justiça Eleitoral.
O projeto de lei em tela visa garantir mais uma vantagem para as pessoas convocadas ou
voluntárias para o trabalho nas eleições, ou seja, a isenção no pagamento de taxas em concursos
publicos realizados no âmbito do municlpio de Carazinho.
O objetivo é tentar atrair voluntários que dediquem um pouco de seu tempo ao trabalho nas

eleições, contribuindo com a Justiça Eleitoral e garantindo o exercício da cidadania

• Sala Antônio Libório 8ervian, em 14/05/2018,

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
N°: Hora.
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
447/2018

Matéria: PLl 030/2018
Ementa: DIREITO CONSnrUC10NAL E
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE lEI. INICIATIVA
DE VEREADOR CONCEDE ISENÇÃO NA TAXA DE
INSCRiÇÃO DE CONCURSOS PUBLICaS AOS
MESÁRIOS DA JUSTiÇA ELEITORAl. REQUISITOS
FORMAIS E Mt::RITO SEM vlclOS ORIENTAÇÃO
FAVORÁVEL

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante 11
Procuradoria Legislati~a desta Casa, par(l que seja emitida orientação técnica, em seus
aspectos constitucionais e legais, acerca do Projeto de Lei n, 030, de 14 de maio de 2018,
de autoria de vereador, que dispõe sobre a isençtlo no pegamento de taxas de inscriç,~o
em concursos publicas, no ílmbifo do M!!Ilicipio de Carazinho, para çidadilos que prestem
serviços <l Justiça Eiellorai no período de eleiçilo.

Os motivos foram devidamellle apreserttados

E ° brevissimo relato, passa_se a fundamentar.

Constata-se que a matéria aqui ventilada já foi objeto de análise
desta Procuradoria legislativa (Orientaçilo Técnica n 43212018), oportul'lidade em que se
col'ldicionou a sua validade ao cumprimento das normas financeiro-orçamentárias e da
ampliação da isenção a todos os candidatos mesilrios da Justiça Eleitoral, e não apenas
aos do territorio do Estado do Rio Gral'lde do Sul,

Dito isso, constata-se que a proposição agora atende ás ressalvas,
de sorte que o projeto de lei n, 030/2018 poderá ter regular seguimento.

POR TAIS RAZÓES, esta Procuradoria Legislativa opina pela
viabilidade técnico-jurídica do PLL n. 030/2018; adotando-se, para tanto. como
fundamentação, as razões constantes na OT n, 432/2018, a qual segue anexO!,

E a fundamentaçao.
É a conclusão, salvo melhor jul:!.:o.

CARAZINHO (RS), H;i de maio de 2018

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - fone PABX: (54) 3330-2322 _CEP: 99500-000 _CARAZINHOIRS
E-mail: camaraetz@camarecrz.rs,gov.br www.camaracn.rs.gov.br CNPJ: 89,965,22210001-52
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ORIENTAÇÃO TÉCNICA
432/2018

Mataria: PLL 017/2018
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. PROJETO DE LEI ORDINÁRIA,
INICIATIVA DE VEREADOR. CONCEDE ISENÇÃO
NA TAXA DE INSCRIÇAo DE CONCURSOS
PÚBLICOS AOS MESÁRIOS DA JUSnçA
ELEITORAl. REQUISITOS FORMAIS QUE
MERECEM DllIG~NCIA. Mt,RITO SEM vicIo.
ORIENTAÇÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS

•

Trata-se de pedido encaminhado pela Comissão Processante à
Procuradona legislativa desta Casa, para que seja em,tida orientação tecnica, em seus
aspectos cOllstituciomlis e legais, acerca do Projeto de Lei n. 017, de 16 de abril de 2018,
de autoria de vereador, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição
em concursos públicos. no âmbito do Municipio de Carazinho, para cidadãos que prestem
serviços 13Justiça Eleitoral no par/odo da cleiçjo

Os motivos foram devidamente apresentados

E o brevissimo relato, passa-se a fundamentar.

O projeto de lei. de iniciativa parlamentar, confere isenção da taxa
de inscrições em concursos publicas realizados pela Administração Direta e Indireta do
Município de Carazinho aos candidatos que tenham prestados serviços à Justiça Eleitoral
durante as e~eições,

Preliminarmente,

A compe,ênc;a para legislar sobre a materia (isenção de taxa de
concurso publico) é do Municipio de Carazinho, por envolver nltido interesse local',

A Iniciativa legislativa, da mesma forma, mostra-se correta, lendo
em vista não se referir o projeto a questões afetas a servidores publicas, e sim a questOes
que ocorrem em momento anteri,~r ao da inveslidura em dado cargo publico, l

Essas. ahas, são as palavras do Supremo Tribunal Federal (STF).
senão veja-se

Trata-se oe ,,"curw e,traordimirio rontra acórdão do Tribunalde Justiça do Estado
de São Paulo. assim emenlado: .~o Direta de I"""nsli~cionaltdade _ lei
MUIl1olp.1~ 1.803, de 1210312012, que ISenta o 0""'0"" d. sa~9~e de tax~. en'

'(CRFB): Arl. 30. Compele 00.Mu",,"p'o,
l_legisla, sotn. assunlOs de Interesse '<>eaI:
I.,,],

Av. Flores da Cunha. 799 - Caixa Postal: 440 _Fone PABX: lf>4l ,~~~n_'.~?7_(;I=P'QQ<;nlV)(lfl _ r/lO/l7 ~ _
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COf\C<J'SOpUblicomu~ocipal- Ofensaâ leparaçao de IX>dcre.car••cl"fiz~d. _ Lei
ql>l' ~sta~iO'C. ise~(> de preço pUolicoe possibilitaa geraÇll~tle despe,dS''''''
indicaçãoda respectivafonted. CIJS!eio- Afront. aos ar1•. 5', 25, 47, 11.144e 159
lodos da Constiluiçêo Estaduar - Pre<:edenle. <leste C. Org~o EspeCial _ Ação
procfdente" (fl.:J.8), ~este RE, fundado"" art. 102, 111,a. da Const~ulÇão. o
recorrente al"'iju, em suma, violaçãoaos arts. 2', 29. ""put, 51. ~ 1', 125, ~ 2.,
102, I, a, :la me.m. C81. A prlO1ensaorecursalmerece acoltwdu,O Tribunal de
""g"'" "ec~a'ou a inconstitucionalidadeda Le, 18031201., dn M;;~icip~ de
AmeriCo Brnõilien•• , que di,pós sobre a i,ençao, ao doador oe sa,'9oc, do
pagamento d~ la'"5 de inscrrçao em COr>cLIr$Qpublico munici~"L O acotd.a
recMido ass",,!ou que "(...) é ce~o qt>ea n~rm3 retirou dD Poóer E,ecu1i",
Municip~1 sua prerrogativa de alum .egunoo crit~ri"5 de COhV"nl(\"cia e
Oporiu"iOade,.,olarodo• ind"p"ocléncia fi hatm:lnia enlr. os poderes (ari. 5', oa
ConstITuiçêoElandeiranle),o q.", nao p-odeser admJlidoc,.r (fl, ~1). Contudo, O
Plenario do Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no s"ntido da
in<><:orrenciode inconslilucionalidad. formal ou mat.ri.1 <SeI••i ••stadu.l, de
;nicjati •• parlament.r, qU&isenla candidatos desempreg.dos do pagamento
d.. la.. de In.criç~o em Concu,"o público. Ne.... scnlido:
"CONSTITUCIONAL AÇÃO DIRETA OE INCONSTITUCIONAliDADE. LEI N'
6,663, OE 26 OE ABRIL DE 2001, DO ESTADO DO ESf>iRITO SANTO. O
dif>loma norm.hvo em causa, quo ostabelece isenção do p.gam ••nto de t"xa
de OMCU,"OPúblico, nijo ve•.•• "obre maléri" rel3~va o servidores públicos
(j l' do art 61 da CF/Sal. DI'póe, Isto .im, sobre condicão pa", "o chegar à
inveslidura em cargo público, quo é um momento anterior ao da
caracteril:.çâo dO c.ndidato corno servidor públjco. Inco""lituclonalldade
formal não conflgurad •. Noutro giro, não ofende a Carta Magna ~ lrIiliZ3Ção
do s~llÍrio minlmo corno critério d. aferlcão do nlvel de pobreza dos
aspiront •• tis carr.i",. púbicas, para lino d. concessão do oon"ficio de l/ue
trato a L81capixaba n' 6,653101.Aç~o direta de inconstitucionalid~do julgod8
improcedente'" (Aol 2.6121ES.Rei, Mln. EJlenGrocie , ReI. pl Ao. Min. Carlos
BnUo ).• CONCURSOPUBLICO - ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRiÇÃO _ lO.
const~uci<malalcr Ioc3In' <,na/BS, no que Impj.-OOua """"',"são de jsenção de
toxa par. " insorição em """CUrso publico. P,"""oente' Ação Direta de
i"';'ms1Itutior."'idade n' 2.672.1iES - P'eno - Reiator" Ministra file" Grade oojo
acerdao lo<p"b1lcadono 0,;\"" ela Jusl"", de 10 de n""embro de 2006' (RE
39546a.'SE.A~R.Rei, Mrn.MarcoAur;,lio) Em oulr. opo<1unidade,no julgomenlo
da Aol 3.512/t;S ReI.Min,Ero. Grau,e.l" con. declaroua con.lltlJCiOf1al,dooooe
'''' Que. conced,a benRfit:io (rneia-i>ntrada) a doadores de san~ue em
estarel"",,,,,,nlo, de cultur. e lazer. -AçAO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADELEi N. 7,73712004.DO ESTADO 00 ESP;RITO
SANTO. GARANTIA DE MEIA ENTRADAAOS DOADORES REGULARES DE
SANGUE, ACESSOA lOCAIS PÚBLICOSDE CULTURA ESPORTE E LAZER
COMPEnNCIA CONCORRENTEENTREA UNIÃO, ESTADOS-MEMBROSE O
DISTRITO fEDERAL PAR"" LEGISLAR SOBRE DIREITO ECONQMICO,
CONTROLE DAS DCAÇOES DE SANGUE E COMPROVANTE O""
REGULARIDADE. SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚD(
CONSTITUCiONALIDADE LIVRE INICIATiVA E ORDEM ECONOMICA
MERCADO, INTERVENÇÃODO ESiNJO NA ECONOMIA.ARTIGOS 1", 3", 170
E 199, j 4' OA CONSTITUiÇÃODO BRASil. 1. E ""rio que 3 ordem ec<>n6mica
na Conslilulção de 1.968 defJr>eopção por um sislema no qual i<>gaum papel
primordial" i",re InicJativa,Essacircunstãne:.n~legitima,no enlonto, a asseriiva
ce OueO E.:aoo SÓIntervirána economia em situaçOesexcepcionais. Mu~o ao
COOlrario.2. Mais do que simples in'lmm""IO de govemo. B nossa ConstituiÇã.,
enuncia o"elriZe5. progrBm~, e fin, a Serem realIZados pelo EsI~do e pela
Socied,de. Postula u'" plano a" ayão gklbal normativo p"-ra Oh!;;>do e paJaa
so-e,edada,,n'ofrnadopel"" p'eceITOS.eicul~d~~p"lo, Mco Mio<>,1., 30 e 170.3
A livro in'cial"a é exp'essAode I;i;>erdadeIltuiada n~o apenas pela empresa. mas
lamt>empelOlrabalM. Por isSQa eo""ilulçáo, ao conlemplá-IB,cogita la",t>emdo
"inic'rrl'.a 00 Estado"; nilo " ~fJVilegja,portanto, oorno t>empertinenle apenôs a

,
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~mp'esa. 4. A Conslrtu;ção 60 8rasil om &eu art1go199, ~ 4', .~da 1060.tipo ele
""m~re;ali>"çáo de .a~gu~, ef1tret""lo eslaOe!ece que a ",I inlfaconsntucoonal
dispora wt>te as coo<1içoose r~quisitos que lucilrtem a coleta de sangue, ~. O ato
flOfmabvo "stadual não doto""in. ,ecompenGa financeira à 6oaçà" <lUestimula a
com~rcialj,açãp de S"r>gue,6. Na compo.iç<\" entre o pnflClpio da livre ínidativa e
o dire,to a .ida M de se, p,eservado o inl~re""" da coleti.idade. inle'esse púb~""
primário. 7. Ação direta d~ incons(,\ucionaiid.de julgada imprncedente"(grife,). Em
caso anál<>g<>a e.:e, RE l364.eS4ISP, ReI. Min. Dias T"f1ofi, " rewrs"
exlrao,d,niui" le; p"'vido para julga, imprpced""te a açao d'reta Ce
Ir>ccnsnlucionatidadeem laoe da lei 4.57812009do Município ce M<l1)iGlJ>lçu.O
acórdão ,e<;orJid" dive'g;u do er'<teodimentodesta Corte. 'sso>poat", cont,eÇ()d"
'ecu",p e 6ou.ihe provimento (CPC, sr!. 557, ~ 1'"A) ps,a julga' i~rrx:edenje a
aÇ<locir~ta de incons~tuciona'idade. Publique"se. Br<lsllia, 19 ce novembro de
2013. MiniSlrO Ricardo Lewandowskl - Relat"r (RE 732560, RelatO/(a): Min
RICARDO LEWANDOWSKI, jOJigudoem 1911112013, publicado em DJe-231
DIVUlG 22/1112013PUBLlC 25/1112013)

Não é diferente o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul (TJRS), a saber:

, Ement:.: AçAo DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. lEI MUNICIPAL DE
INICIATlVA DO LEGISLAnVO.ISENÇAO DE TAXA DE INSCRIÇAo
EM CONCURSOt'UBlICO PARA DOADORES DE ORGÃOS. 'NEXIST~NCIA DE
viCIO DE INICIATIVA COMPETt:NCIA COMUM DO LEGISLATlVO E 00
EXECUTIVO. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO POSTULADO DA ISONOMIA
AÇÃO JULG.-\OA IMPROCEDENTE, UNÂNIME (A~o Dire'a de
I~GCn,tituei<>nalidadeN' 70038\M3916, TriDunal Pleno. Tribunal ~e Jus!'"," do RS.
Relato,' Vicenle Barroco de V•• conct!lIos, Julga<k em 1810412011)

Emenb: AÇÃO DIRETA DE INCONSTlTUCIONAlIDADE. LEI MUNICIPAL, DE
INICIATIVA DO PODER LEGISlATIVO. QUE CONCEDE ISENÇAOAO CIDADÃO
DESE~'PREGADO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇAo EM CONCURSOS
PROMOVIDOS PELOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNIClptO DE CIDREiRA
INEXIST~NCIA DE vicIO DE INICIATIVA. NÃO HÁ FALAR EM RESERVA DE
INICIATIVA QUANTO A MATt::RIA TRIBUTARIA. O ART. 61, ~1', 11,"8 " DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL NÃO É DE OBSERVÂNCtA COGENTE PELOS
ESTADOS E MUt-iICipIOS APlICA81l1DADE RESTRITA AOS TERRITCR'OS
PRECEDENTES DO SUPREMO TRiBUNAL FEDERAL. AÇÃO D,RETA DE
iNCONSTlTUCIONALlDADE JULGADA IMPROCEDENTE. UNÂNIME. (Aç,lo alret.
de InC<ln<-li1uôonalidadeN' 70024463994, Tribuna' Pleno, Trll;un.1 ee Jus';ça ~ORS,
Reialor lui> Felipe S~.ei," Oitini, Julga<loem 1011112008)

o Instrumento utili.:ado (projeto de lei ordinária) também não está
equivocado. uma vez que não se trata de matéria que deva ser veiculada por meio de
projeto de lei complementar.

, (cOM)'M. 25 - S",!\o objetod. lo,eOl'll'lomector.
1- COd';o~ 0''',".
11_ CódigodePosi",as;
111- C<ld,.o~ lOlo,m'nto;
,v _Códigorrl~ot.<1<>
V _ P1liocDi,e<a,eleDesenvoO.-"""",o
VI _R"\l"". J"ridico da. S."i"o,". M"iç,p"is,
VII- SistemaMen>eop.1d~EnSloo:
VII' _lAi ••••'il<!'do'. do g"'rdo ","oioo.l:
IX_ 00"'0,' lo" O"" OCOiflq""m0" """'''1'''''' 00""" ••O'irlc;~ ",lo,;an<><1oocomoe'e""in.d. m"~""
~ 1" . o. Proj.taso. L.i Como""""n •• , '.,iIo ""..-rio,Oo. pel, eo",,,,,.., do>Jo"",. ~I"'oç.o. d. C~='a '" V~",.dor••
i 2'"- ". "".00" do "'''''ai''' I'CI'"'" d.',",~o "" "0"''''0'''''' 00 P'OlO o. Q'Nu" O'OS,, ""rtl' da l'"bl'e.;>o 00< prOi."'"
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( X) Emenda a Projeto de Lei 03"J;\l

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: A baixo

•

Protocolo nO:22502
Em: 07f06/2018 -11:37:16

Altera a redação do artigo 7° e inclui artigo 8" no Projeto de Lei 3012018

8" Serão beneficiados com as isenções previstas no art. 1" os dez (10) primeiros inscritos de cada
concurso.

Janete Ross de Oliveira
Vereadora - PSB

• Sala Antônio Libório Bervian, em 07/06f2018.

Janete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
W. Hora:------
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL I ,.
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

COMISSÃO DE JUSTIÇA f FINANÇAS

Pafecer n° 074/2018 (VIABILIDADE)
ProJetode lei n° 030/2018 com Emenda
Avlor; Jonete Ross

Ementa: Dispõe sobre a isenção no pagamento de taxos de inscrição em COncursos
públicos, no 6mbito do Município de Cara~inho. para cidadão, que prestem serviços o
justiça Eleitora! no Período de eleição e dá outras providências.
Relator; Fábio lanetti

Relatório
I. A matéria em anólise, de autoria da Vereadoro janele Ross. tramito nesta Coso

legislativa. sob a formo de Projeto de Lei. lendo como objetivo a Ementa acima
citada,

2. Atendendo às normas constitucionais de tromitaçào que disciplinam a matéria do
Projeto de lei 030118 está sob o responsabilidade desta Comissão poro que seja
elaborado o parecer sobre suo legalidade, constitucionalidade e
regimentalidade.

3. Acostou_se orientação técnica jurídica 447(20 18

Votos
1. Conclui-se legítimo a iniciativa desta prOposição de lei, tendo em vista se trotar

de Interesse lOcai e ser privativo do Chefe do POder Executivo, não havendo
quaisquer vicias nesse ponto.

2. Por tal razôo. VOTA o Relator pelo viabilidade do Presente Projeto de lei.
3. Os demais vereadores votaram de acordo.

ConclusCio

4. Os integrantes da Comissão votoram, par unanimidade. pelo vlab!lldode doProjeto de leI.

Saia de Reuniões Aoti"lnio Ubório. Bervian. 13 de junho de 20187/-/:'--Á._.
Vereadocluls Fernando Costa

Presidente/i[/, .'\
Verea~Of~. '0 S:m~t'h.Q.)jF

V<C{RP '8SldeyteI / ,
l::é "CJ •

Vereador G't'on Havberl

, . 333Q.2322- CEP 99500-000- CARAZINHOIRSd C"oha 799 - Caixa Postal: 440 - Fone, PABX,(54) b CNPJ: 89.965,22210001-52Av, Flores a... . b WNWcamaracrz.rs.gov, rE-mail: carnaracrz@camaracrz,rs.gov. r .
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
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COMISSÃO DEORDEM ECONOM1CA ESOCIAL

PARECER

Parecer n' 066/2018
Projeto de Lei n° 0301 18
Aulor. Jonela Ros\
Ementa: Dispõe sobre a i,ençóo no pogamento de taxa. de insc,;ção em concurSOI públicos, no
Ombito do Município de Cafezinho, paro cidadãos Que p's,tem serviços o Justiço Eleitoral no
Penedo de eleição e dó ootros providenciol,
Relator: Ivamo, de Andrade

Relatóllo
1, A matéria em análise, de autoria do Vereadora Janele ROII, tromito nesta COlO

legislotivo, sob o tOlmo de Projelo de lei, lendo como objetivo o Ementa acima çitada.
2. Atendendo OSnormas regimentais de tramiloçOo que disciplinam o matério. o referido

Projeto de lei está sob o relpOflsabilidode dello Comi'>lOoporo que sejo elobofado
porecer sobre ospeclos de ordem econômica e social.

Valo do Relelor

3. Adolo-se O fundamento do parece! da Comissoo de Justiça e Finanças.
4. Ademais, ,,('lo se verifica impacto negotivo no economÍ<l e no sociedade local.
5. Por 101razão, VOTA a Relolor de oco<OO00 P'oj~to de lei,
6, Os demois Vereadores Votaram de acorda.

Vereador .klão Pedro Albllquerque de Azevedo. ,
Vice Presidente

/
=- /I,l,cl/~
Vereador Daniel Weber

SecrelÓ1ia

Av, Flores da Cunha, 799 _Caixa Postal: 440 - Fone: PABX: (54) 3330-2322 - CEP 99500-000 - CARAlINHOIRS
E-mail: çamaracn@camaracl'l.rs.goY.br W'WW.camaracrz.rs.goY,br CNPJ: 89.965.222/0001-52



PROCESSO N°: 0'131 0'1 ~1~1
SIM NÃO

,
'I,
'J

Alaor Galdino Tomaz X
Alexandre Capitânia X
Anselmo Britzke X
Damaris Pas uatotlo X
Daniel Weber X
Erlei Vieira Atestado
Fábio Zanettí X

~i1.!1 Pedroso X
Gilson Haubert X
Ivomar de Andrade X
Janela Ross de Oliveira X
Jo30 Pedro Albuquerque X
Luis Fernando Costa X
Marcio Ho " Presidente
TOTAL. 12
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OP 109/1018

ASWnlo: Volaçóo de praje101

Cafozinho 19 dG junho ce 2018,

Paro os devidos Fins tronlÇ" ~
auto~ da V(:I'eoaQro Janele Rc'\\P_ 09~~~'~O~abaixo o PrOjelo de ~ei.OJ.0/18.de
plerono deste legísio1ivo. em 18/06/2018 . ~ ! e aDmvad~ POI unanimIdade pelo

. o ",,",Oi tem o leQu""'o leor:

."

~
RECEBIO. < 1).,' 'W

"

EMENTA:0,lp6", ~ob'e a isençOc no
pogomerll0 de jo~os de Y.1scriçooem
cone",!o! pGblICOI. no ombito do MlmiCip,a
Ot) Corozillno, ooro Cidodoos que prestem
ler-iç(lS u Jusliço ~Ie;roral no Período de
eleição e dó oulro\ providências.

Art. 1," Os cidadóO'; :::onVC<';OCOle ncrreodas pelo Justiça :el!orol . que
prestem serviços no p'O'<ooo ele;jorciL visando 6 P'Eiooloçao. execuçOo e
opvroçõo de e'e,çõel on:;;oi" ficom isento; do pag;.;mento de toxm de
InSCflçOesna> concursos .,ublieo, rearmao, pelo Podol legiltotiva Municipal
e pe:o Admlnillraçóo Publico Dire1o, Ir,di,cto, Autarquia>. fundações
Pvb'içm e ;:ntidodes mcn'idm pE:loPodé<b;e~vivc MJnic:pol, no limbito do
municipio de CClorinho ,nos tewlU.Idel!a lei.

Art. 2." Ccnlidero<.e coma cidod'Jo convoca::!" e nomeado oque:e que
presto serviçal à .JiJ51IÇOEleitorol no pe/iodo de eleições. plebt<;citos ou
relerl:!r~d:)s.com.:) componenlç de mesa 'ece:)toro oe voto ou de
jusli~cal",o,no cond'çuo de p'esidenje de mesa, p[;mei'o ou segunda
mcs6,:o CII lecrelario. me-nbro O'J escruhnado' aIO' Junto E:€iterai.
coordenodo! de ~",çt'lo elei;or::]l. supervisor de local de votaçõo e os
designcdos pa'o aux;;lor o seLl troboiho, inclul;ve aqueles destinadas 6
prepo'oçóo fJ monio\jc'm dos loces de ~010ÇCO_

Art. 3.• Puro ..,.~ei:odesto lei erlenoe-Ie como períOdO eieiTo!ol cu períod:::l de
eteiçoo o v~s()oroe [) dia do ple!!o, do pl",b:~citoO\l do refcnmdo e
con;;defose cadu tu'no como uma eleiçOo

A~. Flores da Cunha. 799 _Caixa Postal: 440- fone. PABX: (54) 33JO.232Z • CEP 99500-000- CARAZINHOiRS
E.mail:c:ama.i1<:1.7.@carna.acrz.rSgQv.br "'WWCJmllracn.~,g"".br CNPJ: 89.965 22210001-52



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE

<wMo .•

Ar!.4.' Poro te' d('eilo :J i,ençóo o cidadão COrlvocado deve comprovor o
IQrviço presfado o Jusl'ço Eleitora' por rIO minirro, duos eleiçOes ofidois.
CO'lseçutivm ou não.

I'orógrofo unlco. A comprOvação do S€rv,ço prestado se'6 e1e1uocJo
otrovés 00 o,orese'1tcçõo do decJo';Jç60 Ou diplomo, eXpe<:ildo pelo J"Síço
Eleitoral, (;Onfendo o ''l()''le co'''p1e!o do çidcd3.o, ::I h.meOo
de~empenhodo. c dnto Go rumo dCleleiçóo, do peb:scito ou do re~erendo.
cuia Cópia Oulenr'ccdo Cevero ser onsXQdQ no 010 de inscriçOo.

An. 5', O benericie Concedir::!c ao c,dodão que prestou lerviços jwnto o
Justiço Elej'orol terá o va'idade de cuat,a anos o contar da doto do
segunda e

1
eiç6a ofiClOl, ncluhdo o p1eb,scjto ou o referendo, p;:lro o QJOI o

cidodOo p,eSTou ~ervlçO.\

Art. 6" k ÍI~nçàe! prevlStes :'10,1. I' .0'00 ce'r.penSOdm COM c aumento
PrcPO!clonOI aos to~os de ;n;enC-ôe\ '10\ demais insc;ríçà",s de COdo
conC\jrso P0bl:co.

An, 7' Se'õo oenei'ciod:J\ Com o; isenções P'",,,,stoS no ort. I" os oe~ 1101
prir.-le;r05'mcnTos de cedo concu',o,

Art. 8'. Esle lei "",,IrQem v'gO( no 00'0 de suo publicação,

,\ Sua Excelência o Senhor
Milton Schrnill
P,eft!ilu'o MunÍl:ipoi de Co::nini",Q
Cmozinho. RS

n CEP 99500-000 - CARAZINHO~S799 - CaLxaPO!i:aL 440. FOl"ll: PABX'(54) 3330.23. CNPJ: 89.965,22210001-52Av, Flores da Cunha. b, www,camBracn:.I'S,gov.orE.mBil: eamaracrz@C<lma'<lcrz"5.90"1,
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ESTADO 00 RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

LEI W 8.365, DE 26 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre a isenção no pagamento de
taXas de inscrição em concursos publicas,
no âmbito do Munlclpio de CSflJz/nho, para
cidadãos que prestem serviços a Justiça
Eleitofal no periodo de efeição e da outras
providências.

Autoria: Vereadora Janeta Ross.

o PREFEITO DO MUNIC]PIO DE CARAZINHO. ESTADO DO RIOGRANDE DO SUL

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

Art. 1~ Os cidadãos convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral,
que prestem serviços no perlOdo eleitoral, visando à preparação. execução e
apuraç.!lo de eleiç(les oficiais, ficam Isentos do pagamento de taxas de inscriçOes nos
concursos públicos realizados pelo Poder legislativo Municipal e pela Administração
Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Publicas e Entidades mantidas peJo
Poder Executivo Municipal. no ambito do Municlpio de Carazinho, nos termos destalei,

Art. 2° Consklera-se como cidadão convocado e nomeado aquele que
presta serviços à Justiça Eleitoral no periodo de eleições, plebiscitos ou referendos,
como componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na COndição de
presidente de mesa, primeiru ou segundo mesário ou secretário, membro ou
escrutinador de Junta Eleitoral, COordenadorde seção eleitoral, supervisor de local de
votação e os designados para auxiliar o seu trabalho, inclusive aqueles destinados à
preparação e montagem dos locais de votaçi:io.

Art. 3° Para efeito desta lei entende-se como periodo eleitoral ou
períOdo de eleição a véspera e o dia do pleito, do plebiscito ou do referendo e
considera-se cada lumo como uma eleição.

Art. 4° Para ler direito à Isenção o cidadão convocado deve
comprovar o serviço prestado à Justiça Eleitoral por, no minimo, duas eleições
oficiais, consecutivas ou não,

•••••••,<.0•••• n•••• "'-1/0', b<
A_i ••• ""'- <loCunh;l, n" ':1&4,c.rnm

rOlo!ono: (!-tI 3:l31.2i!t9I •.•••• II: P•• "'I'UnI@<.o_nt.> .•••_g",,_~.
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUl.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Parágrafo unico. A comprovação do serviço prestado será efetuada
através da apresentação da declaração ou diploma, expedido pela Justiça Elertoral,
contendo o nome completo do cidadão, a função desempenhada, a data e o turno da
eleição, do plebiscrto ou do referendo, cuja cópia autenticada devera ser anexada no
alo de inscrição.

Art. S. O beneficio concedido ao cidadão que prestou serviços junto li
Justiça Eleitoral lera a validade de quatro anos a contar da data da segunda eleição
oficial, incluindo o plebiscito ou o referendo, pal(l o qual o cidadão prestou serviços,

Art. 6" As isençôes previstas no Art. ,. serão compensadas com o
aumento proporcional das taxas de inscrições nas demais inscrições de cada
concurso püblico.

Art 7" Serão beneficiados com as isenções previstas no Art, 10 os
dez (10) primeiros inscritos de cada concurso.

Art. 8" Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 26 de junho de 2018,

Registre-se e publique-se no Painel
de PublicaçOes da Prefeitura:

, ,
'~

Lori Luiz Bole na
Secretário Administração
OP'09nO'MJ

•••••••.<o_nho.rs._.br
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