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LEI n°JJ5_ de 3-5 de /i/\/)y 0 de 2.018

"Dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em concursos
públicos no âmbito do Município de Sussuapara, para os eleitores convocados
enomeados que efetivamente trabalharem como mesários nas eleições político-
partidanas, em Plebiscitos eem Referendos realizados pela Justiça Eleitoral do
Piauí e da outras providências".

Art* V"0s e,eitores convocados e nomeados pela Justiça Eleitoral do Piauí
que prestarem serviços no período eleitoral, visando à preparação, execução e apuração de

içoes oficiais ficam isentos do pagamento de taxas de inscrição nos concursos púbhco
realizados pela Administração Pública Direta, Indireta, Autarquias, Fundações Púbhc s e
feS.tS^^ Pd0 P°der PÜb,1C° MUn,CÍpa1' n° âmbit° d° MunidP- ^SussüÍTJ
00 • . , • i,1". " Considera-se como eleitor convocado e nomeado aquele que Drestaserviços aJustiça Eleitoral, no período de eleições, Plebiscitos eReferendos, como componen e
de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condição de presidente de mesa pr me° oou
segundo mesanoou secretário, membro ou escrutinador de Junto Eleitoral, Supemsor de Loca
LSoÍtÍÍrmT,dH ^ adr,Stnd°r d£ Prédí0" e°S d-'̂ os para au.lta oseus trabalhos, inclusive aqueles destinados àpreparação emontagem dos locais de votação.

dia do nlritn „,JÃ 'Entendf'Se como P*™0 de ele'vão, para os fins desta Lei, avéspera eoaia do pleito econsidera-se cada turno como uma eleição.

h„ , , ~ ^ar^ato Úmo -Acomprovação do serviço prestado será efetuada através
ompP~ eleúor Xf°H °U *"í eXped,d° pela Justi^ ^^ contendo onom
é^t&ASÜSS^ °lurno eadata da e,e,çao-cuja cóp,a ™cada
„, - .. JArt- 3° " Após a comprovação de participação em duas eleições ou umaeleição seguida de um referendo ou um plebiscito, oeleitor nomeado terá obenéfica concedido
acontar da data em que fez jus ao benéfico epor um período de validade de 04 (qual) anos

nnwi.c • *,*' 4"" AS desPesas decorrentes da presente lei correrão àconta das dotações
propnas, consumadas no orçamento vigente, suplementadas de necessário.

disposições em comrárfo" "*" ^ "** "" V'g°r M̂ de SUa publÍCa^ rev°Sando as

-2? S DE °JÍaaTc\ D° TflT'10 MUNiCIPAL DE SUSSUAPARA (PI), EM

EDVARDO ANTÔNIO DA ROCHA
Prefeito Municipal


