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Dispor sobre os benefícios concedidos oos

mesários e coloborodores nomeodos pelo Justiço

Eleitorol nos concursos reolizodos pelo município

e pelos entidodes por ele montidos ou

controlodos.

A Prefeita Municipal de Pau dos Ferros, Estado do Rio Grande do Norte, faz saber

que a Câmara de Vereadores de Pau dos Ferros, decreta e ela sanciona a seguintê Lei:

Art. [o - Os eleitores noÍnedos pela Justiça Eleitoral no municipio de Pau dos Ferros no Rio Crande

do Norte, que pÍestam serviços no período eleitoral úsando à preparação, exect$o e apuração de eleições, plebiscitos

e referendos oficiais, terão os seguintes beneficios nos concuÍsos Íealiados pelo município de Pau dos Fenos/RN,

por seus entes da administÍaÉo diÍeta.

Isanção no pagamento de taxas de inscrição.

§ l" - Considera-se como eleitor nomeado aquele que efetivamente presta serüços à

Justiça Eleitoral como componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, mernbro ou

escrutinador de jtrnta eleitoral, superüsor de local de votação e os designados para auxíliar os

seus trabalhos.

§ 2' - Entende-se com período eleitoral a véspera e o dia do pleito e considera-se

cada rurno da eleição, plebiscito ou referendo como uma eleiçâo.
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§3o- A comprovaçâo do serviço prestado será efetuada através da apresentação de

declaração ou certidão, expedido pela justiça eleitoral, contendo o nome completo do eleitor, a
função desempeúada, o tumo e a data da eleição, plebiscito ou referendo.

Art. 2" - A isençâo da taxa de inscriçâo será concebida ao eleitor que prestar serüços
à Justiça Eleitoral por cada eleiçâo.

Art. 3" - As despesas decorrentes da exclusâo da presente lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias de cada ente, suplementadas se necessário.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicago.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Pau dos Ferros - RN, 10 de novembro de

2022

FRANCISCO JOSE N DES DE AQUINO
Vereador G do Bar

ZELIA MARIA LEITE
Vereadora Zélia Leite

Cr/-r. dz O""t/rb, I a/Z'
CELIO QUEIROZ LOPES

Vereador Célio da Farmácia
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ALEXSANDER MAGNUS NUNES ROCHA

Vereador Leka Frentista
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JUSTIFICATIVA:

Os eleitores convocados e nomeados pela justiça eleitoral de Pau dos Ferros no Rio
Grande do Norte, que prestam serviços no período eleitoral visando à preparação, exeçução e

apuraÉo de eleições, plebiscitos e referendos oficiais, teÍão os seguintes beneficios nos

concursos realizados pelo municipio de Pau dos F erros/RN, por seus eÍltes da administração

direta.

PAU DOS FERROS - RN
ARA MUNICIPAL

RECEBDO EM:
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Segundo os vereadores, autores do projeto de lei, o objetivo principal é incentivar que

novos voluntiírios se apresentem à Justiça Eleitoral, garantindo assim o beneficio de isenção na

inscrição de concursos na cidade. "E mais uma forma de incentivar e agradecer as pessoas que se

dedicam voluntariamente em gamntir que os pleitos eleitorais aconteçam da melhor maneira

possível. Esses cidadilos que prestam o trabalho em prol a sociedade terão esse beneficio nos
processos seletivos e concursos realizados em Pau dos Ferros, como uma forma de

agradecimentos pelos trabalhos que realizatn nas eleições, como já acontece em algumas cidades

de nossa região", explicou os vereadores.

FRANCISCO JOSÉ F
Veíeador

DES DE AQUINO
do Bar

LIA IA LEITE
Vereadora Zélia Leite

CELIO QUEIROZ LOPES
Vereador Célio da Farmácia
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