
PROJETO DE LEI Nº77 DE 17 DE NOVEMBRO DE 2015

Autoriza o Poder Executivo Municipal a alte-
rar a redação do ítem 10 (inscrição em con-

curso), do Anexo II da Lei Municipal nº 1.200
de 21 de Dezembro de 1998, e dá outras pro-

vidências..

                  Art. 1º – Fica o Executivo Municipal autorizado a alterar a redação do ítem

10 (inscrição em concurso), do Anexo II da Lei Municipal nº 1.200 de 21 de Dezembro

de 1998, o qual passa a ter a seguinte redação:

ANEXO II

DA TAXA DE EXPEDIENTE

% sobre o VRM

1. Atestado, declaração, por unidade 2%

2. Autenticação de plantas ou documentos, por unidade ou folhas 0,5%

3. Certidão, por unidade ou por folha 3%

4. Expedição de carta de “hatite-se” ou certificado, por unidade 5%

5. Expedição de 2ª via de alvará, carta de “habite-se” ou certificado, por unidade 2%

6. Inscrições, exceto as no cadastro, por unidade 10%

7. Recursos ao Prefeito 10%

8. Requerimento por unidade 2%

9. Fotocópias de plantas, além do custo da reprodução, por folha 2%

10. Inscrição em Concurso:
                       10.1 Para cargos com exigência mínima de Ensino Fundamental
                      10.2 Para cargos com exigência mínima de Ensino Médio
                     10.3 Para cargos com exigência mínima de Nível Técnico ou Superi-
or

19%
32%
45%

11. Outros atos ou procedimentos não previstos 10%

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



Justificativa:
                       Senhores Vereadores.

 Ao cumprimentá-los, apresento-lhes este Projeto de Lei que altera a reda-

ção do ítem 10 (inscrição em concurso), do Anexo II da Lei Municipal nº 1.200 de 21 de

Dezembro de 1998. Esta alteração torna-se necessária, tendo em vista que, após análise

técnica da referida Lei percebeu-se que os valores apresentados neste ítem estavam de-

satualizados, considerando-se que, é necessário estimar um valor nas taxas de inscrições

de concursos, que subsidiem,  minimamente os custos da realização do mesmo. Como

estamos em processo de execução de um Concurso Público em nosso município, faz-se

necessário que esses percentuais sejam atualizados, de modo que o município não seja

onerado com custos adicionais referentes ao certame. Deste modo, encaminho para sua

análise e aprovação.

                                                                                                                    Atenciosamente

Volnei Colvero Savegnango
Prefeito Municipal


