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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Altera o Art. 1º do Projeto de Lei nº 029/2019

O Vereador signatário, com base no art. 7º, inciso V, e art. 91, §1º, ambos do Regimento Interno,
apresenta a seguinte Emenda Modificativa ao Projeto de Lei nº 029/2019, de autoria do Poder
Executivo, conforme o que segue.

Art. 1º. Fica alterado o Art. 1º do Projeto de Lei, que passa a conter a seguinte redação:
“Art. 1º A ementa e o Art. 1º da Lei Municipal nº 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. 1º 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.
§ 1º 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
antiguidade no serviço público municipal e, em caso de igualdade, com preferência ao servidor com
maior idade.
§ 2º 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.””

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente Emenda ao Projeto de Lei busca estabelecer critérios objetivos para a definição de
quais servidores serão escolhidos para trabalhar como fiscais nos concursos ou processos
seletivos do Município, a fim de que ninguém seja injustamente prejudicado ou indevidamente
beneficiado em relação aso demais. É um elemento que agrega à redução do poder político para
uma mais adequada efetivação dos princípios da administração pública, dentre os quais o da
impessoalidade, o da moralidade e o da eficiência.

Sala Antônio Libório Bervian, em 16 de maio de 2019.



João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB
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