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X?Fovaoo Disp6e sobre a isengao no pagamento de taxas de
inscrigao em seletivos de contratagao e concursos
pablicos, no imbito do municipio de Dona Ings, para
cidadios que prestem servigos a Justiga Eleitoralno
periodo de eleigao e da outras provid6ncias.

A CAMAMA MUNICIPAL DE DONA ONES, ESTADO DA PARAIBA, no uso de suas
atribuig6es legais conferidas pda Lei Organica Municipalc/c o Regiments Interno, submete

apreciagao do Plenirio o seguinte Projeto de Lei.

Art. I.' -Os cidadios convocados e nomeados pda Justiga Eleitoraldo Estado da
araiba, que prestem servigos no periodo electoral, visando a preparagao, execugao e apuraQao
e eleig6es oficiais, ficam isentos do pagamento de taxas de inscrig6es nos seletivos de
ontratagao e concursos pOblicos realizados pele Poder Legislativo Municipal e pda

Administragao Publica Direta, Indireta, Autarquias, Fundag6es POblicas e Entidades mantidas pelo
f'oder Executivo Municipal, no imbito do municipio de Dona Ings, nos termos desta lei

Art. 2.' -- Considera-se coma cidadio convocado e nomeado aquele que presta servigos a
ustiga Electoral do Estado da Paraiba no periodo de eleig6es, plebiscitos ou referendos, c;omo
omponente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condigao de presidente de mesa.

f,rimeiro ou segundo mesdrio ou secretarlo, membro ou escrutinador de Junta Electoral
oordenador de segao eleitoral, supervisor de localde votaQao e os designados para auxiliar o seu
abalho, inclusive aqueles destinados a preparagao e montagem dos locais de votaQao

\. Art. 3.' - Para efeito desta lei entende-se como periodo eleitoral ou periods de eleiQao a
6spera e o dia do pleito, do plebiscito ou do referendo e considera-se dada turns coma uma
leigao

Art. 4'. - O beneficio concedido ao cidadio que prestou servigos junto a JustiQa Electoral
3rd a validade de quatro anos a contar da data da eleigao oficial, incluindo o plebiscito ]u o
eferendo, para o qualo cidadio prestou servigos

Paragrafo Onico.A comprovagao do servigo prestado seri efetuada atrav6s da
presentaQao da declaragao ou diploma, expedido pda Justiga Eleitoral, contendo o r.ome
ompleto do cidadao, a fungao desempenhada, a data e o turno da eleigao, do plebiscito ou do
eferendo. cuja c6pia autenticada deverd ser anexada no ato de inscriQao

Art. 5' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as disposig6es em
ontr6rio
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