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LEI No 3.793/2019, DE 10 DE OUTUBRO DE 2019 

Dispäe sobre a isencão no pagamento de 
taxas de inscrição em concursos püblicos 
municipais, para os convocados pela 
Justica Eleitoral do Estado do Paraná, que 
efetivamente atuam nas Eleiçoes Gerais e 
dá outras providencias. 

0 PREFEITO DE CHOPINZINHO, ESTADO DO PARANA, no usc das atribuiçöes que 

he são conferidas por Lei. 

Faz saber, que a Câmara Municipal aprovou o Projeto de Lei no 053/2019 de autoria 

do Vereador Daniel Zanesco, corn apoio dos Vereadores Claudernir Malage e Leonides Moser 

e Eu sanciono e promulgo a seguinte: 

LEI: 

Art. 11. Ficam isentos do pagarnento de taxa de inscriqão em concursos püblicos 

mupicijais os eleitores convocados pela Justica Eleitoral do Paraná, corn base no COdigo 

Eleitoral. que prestarern serviços de preparação, execucão e apuração de eleiçöes, 

plebiscites ou em referendos. 

Parâgrafo ünico. Considera-se come eleitor convocado aquele que presta serviços a 
.Jutica Eleitoral do Paraná no periodo de eleiçöes, plebiscitos e referendos, na condicão de: 

- Presidente da Mesa, Primeiro e Segundo Mesário, Secretário e Suplente; 

II - Membro, Escrutinador e Auxiliar de Junta Eleitoral; 

Ill - Coordenador de Seção Eleitoral: 

IV - Secretário de Prédio e Auxiliar de Juizo: 

V - Designado para auxiliar os trabalhos da Justiça Eleitoral, inclusive aqueles 

destinados a preparação e montagem dos locais de votação. 

Art. 20. Entende-se como periodo de eleição, para fins desta Lei, a véspera do dia do,  

pleito e cada turno come urna eleiçao. 
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Art. 30. Para ter direito a isencão, o eleitor convocado terá que comprovar o servico 

prestado a Justica Eleitoral, na ültima eleição, plebiscito cu referendo realizado corn data 

anterior a inscrição do concurso püblico, sendo que, cada turno e considerado uma eleição. 

Parágrafo (inico. A comprovação do servico prestado será efetuada através da 

apresentaçâo de declaração ou diploma, expedido pela Justica Eleitoral, contendo norne 

completo do eleitor, a funcão desernpenhada, o turno e a data da eleiçâo, cuja côpia 

autentcada deverá serjuntada no ato da inscriçâo. 

Art. 40. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITQMtJNICIPAL DE CHOPINZINHO/PR, 10 DE OUT RO DE 2019. 
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