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PREFEITURA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA
CNPJ- 05.277.173/0001-75
MEMBRO DO TERRIT6RIO DA CIDADANIA CERRADO SUL MARAN HENSE

03 DE MAIO DE 2018.

Dispoe sobre a isenc;ao do pagamento de
taxas de inscric;ao em concursos publicos
para os eleitores convocados e nomeados,
voluntariamente ou nao, que prestarem
servic;o a Justic;a Eleitoral no Municipio de
Pastos Bons (MA), por ocasiao dos pleitos
eleitorais.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PASTOS BONS, Estado do Maranhao, de
acordo com a Constituic;ao Federal e a Lei Organica do Municipio, FACO SABER que
a Camara Municipal de Pastos Postos aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. Ficam isentos do pagamento de taxas de inscric;ao nos concursos
publicos os eleitores, do referido municipio de Pastos Bons (MA), que voluntariamente
(Mesario Voluntario) ou nao, prestarem servic;o no periodo Eleitoral, visando a
preparac;ao, a execuc;ao e a apurac;ao de eleic;oes oficiais, referendos e plebiscitos,
realizados pela Administrac;ao PUblica Direta, Indireta, Autarquias, Fundac;oes Publicas
e Entidades mantidas pelo Poder Publico Municipal, no ambito do Municipio de Pastos
Bons, no Estado do Maranhao,
§ 1° Considera-se como eleitor convocado e nomeado, aquele que voluntariamente ou
nao, presta servic;os a Justic;a Eleitoral no periodo de eleic;ao, referendo e plebiscito
como componente de mesa receptora de voto ou de justificativa, na condic;ao de
presidente de mesa, primeiro ou segundo mesario ou secretario, membro ou
escrutinador de Junta Eleitoral, Supervisor de Local de Votac;ao, denominado
Administrador de Pn5dio, e os designados para auxiliar os seus trabalhos.
§ 2° Entende-se como periodo de eleic;ao, referendo e plebiscito, para os fins desta Lei, a
vespera eo dia do pleito.
§ 3° Na hip6tese de ocorrer segundo turno no pleito eleitoral, cada turno sera
considerado uma eleic;ao.
§ 4° Para ter direito a isenc;ao, 0 eleitor convocado tera que comprovar 0 servic;o
prestado a Justic;a Eleitoral da 17a Zona EleitorallMA, por, no minimo, duas eleic;oes.
§ 5° A comprovac;ao do servic;o voluntario prestado sera efetuada atraves da
apresentac;ao de certidao ou certificado, expedido pelo Cart6rio da 17a Zona Eleitoral,
contendo 0 nome completo do eleitor, a func;ao desempenhada, 0 turno, a data da
eleic;ao, cuja c6pia devera ser juntada no ato da inscriyao.

Art.

r. Ap6s

a comprovac;ao do serviyo prestado, 0 eleitor nomeado teni 0
beneficio concedido a contar da data do ultimo servic;o prestado e por urn periodo de
validade de 04 (quatro) anos.
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Art. 3°. Esta Lei entrani em vIgor na data de publicayao, revogando-se as
disposiyoes em contnirio.
Palacio Prefeito Jose Gon~alo de Sousa, Pastos Bons, Estado do Maranhao
aos tres dias do mes de maio de 2018.
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JUSTIFICATIV

A

Cuida-se de Proposiyao Legislativa na modalidade de Projeto de Lei, que tern
por objeto tratar da isen9ao no pagamento de taxas de inscriyao em concursos publicos
no ambito do municipio de Pastos Bons, Estado do Maranhao, para os eleitores, do
respectivo municipio, que forem convocados e nomeados, voluntariamente ou nao, se
inscreverem para prestarem servi90 junto a Justiya Eleitoral, como mesarios, no ambito
da 173 Zona Eleitoral, nas eleiyoes politico-partidarias, bern como nos referendos e
plebiscitos.
Para que uma elei9ao aconteya, e necessaria a colabora9ao da sociedade para
desempenhar intimeras atividades que, por lei, nao podem ser executadas por servidores
da Justiya Eleitoral. Dentre essas atividades, destaca-se a do mesario.
Ao propor a presente Lei, pretendemos que a concessao do beneficio da isenyao
das taxas de inscriyao em concursos publicos municipais sirva de incentivo it
participayao de forma voluntaria cada vez maior da popula9ao nas elei90es, ponto maior
da celebrayao de nossa democracia.
E 0 mesario que fica na seyao eleitoral do inicio ao fim da votayao, que recebe 0
eleitor, colhe e confere sua assinatura no cademo de votayao e libera a urna eletronica
para que esse eleitor possa exercer 0 seu direito e dever de votar. Tambem e ele que
garante 0 sigilo do voto e a tranquilidade no ambiente de vota9ao, e que zela pela
seguranya da urna eletronica durante todo 0 processo de votayao. No dia da eleiyao 0
mesario e a autoridade maxima dentro da se9ao eleitoral.
Valorizar esse cidadao impar e incentivar a consolidayao definitiva da
democracia. Dessa forma, esperamos que essa simples contribui9ao legislativa sirva de
incentivo para que cada dia mais eleitores conscientes venha a desejar ser mesario e
participar dos pleitos eleitorais no nosso municipio de Pastos BonslMA.
Exposto isso, espera-se que a Proposi9ao Legislativa em destaque, seja apreciada
e aprovada pelos nobres parlamentares como forma de promover a democracia, por
meio das elei90es, contribuindo para que mais pessoas se sintam compelidas a vivenciar
os processos eleitorais, tao fundamentais para garantir urn futuro melhor e mais digno
para todos os cidadiios de nosso Estado.
Pastos Bons (MA), 03 de maio de 2018.
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