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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Encaminha Projeto de Lei n° 029/19
Res.;
Ass.:

Senhor Presidente:

Pelo presente encaminhamos a essa Egrégia Casa o Projeto de Lei n° 029/19 

desta data, que Dá nova redação a ementa e ao Art. 1o da Lei Municipal n° 6.431/06.

Exposição de Motivos:

• O projeto de lei apresentado visa possibilitar a contratação de profissionais que 

não pertençam ao quadro de servidores do Município, na hipótese de não haverem servidores 

suficientes para atuarem como fiscais em concursos públicos, em função da previsão de 

número de inscritos no próximo concurso que está sendo elaborado ser elevada, onde muitos 

servidores irão prestar o concurso, sendo, provavelmente, insuficiente o número de servidores 

para efetuar a fiscalização.

Além disso, faz-se necessário o pagamento do coordenador do local onde as 

provas serão realizadas, que geralmente é funcionário da universidade/escola locado para tal 

fim, sendo que esse pagamento só pode ser feito por meio de Recibo de Pagamento 

Autónomo - RPA.

Ainda há a necessidade de inclusão da possibilidade de pagamento ao pessoal 

que trabalhar na fiscalização de processos seletivos e processos seletivos simplificados, 

como os realizados para contratação de estagiários do CIEE e conselheiros tutelares.

Atenciosamente,

f Prefeito
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PROJETO DE LEI N° 029, DE 28 DE MARÇO DE 2019.

Dá nova redação a ementa e ao Art. 1o 
da Lei Municipal n° 6.431/06.

Art. 1o A ementa e o Art. 1o da Lei Municipal n° 6.431 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.

Parágrafo único. 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 Autónomo - RPA, nos mesmos valores recebidos pelos 
servidores municipais.”

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

Gabinete do Prefeito, 28 de março de 2019.
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