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Mensagem no 046/2018                                                  Três Passos, 16 de julho de 2018

Senhores Membros da Câmara Municipal!

Temos  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossas

Excelências o Projeto de Lei  Complementar  nº 07, de 20 de julho de 2018, que dispõe

sobre o acesso dos estrangeiros aos cargos e empregos públicos da administração pública

municipal direta e indireta e dá outras providências.

Ao  submeter  o  Projeto  à  apreciação  dessa  Egrégia  Casa,  estamos

certos de que os Senhores Vereadores saberão aperfeiçoá-lo e, sobretudo, reconhecer o grau

de prioridade à sua aprovação.

Atenciosamente,

JORGE LEANDRO DICKEL
PREFEITO DE TRÊS PASSOS/RS. EM EXERCÍCIO

Exmo. Sr.  
IDO VILIBALDO RHODEN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Três Passos – RS
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 07, DE 20 DE JULHO DE 2018.

O presente  Projeto  de  Lei  tem por  objetivo dispor  sobre  o  acesso

dos estrangeiros  aos  cargos  e  empregos  públicos  da  administração  pública  municipal

direta e indireta e dá outras providências.

Nosso Estatuto traz como requisitos básicos para ingresso no serviço

público municipal ser brasileiro nato ou naturalizado.  De outro ponto, nossa Constituição

Federal, traz  em  seu artigo  37,  II  que “os  cargos,  empregos  e  funções  públicas  são

acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como

aos estrangeiros, na forma da lei”. 

Sendo  assim,  de  acordo  com  a  Constituição  Federal,  para  que

um estrangeiro seja admitido em um cargo público faz-se  necessária  a criação de lei  no

âmbito do município regulamentando a permissão. 

Sendo assim, encaminhamos o presente projeto de lei  solicitando sua

aprovação com a maior brevidade possível.

Atenciosamente,

JORGE LEANDRO DICKEL
PREFEITO DE TRÊS PASSOS/RS. EM EXERCÍCIO
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 07, DE 20 DE JULHO DE 2018.

Dispõe sobre o acesso dos estrangeiros aos cargos e

empregos  públicos  da  administração  pública

municipal direta e indireta e dá outras providências.

Art. 1º Fica garantido o acesso de estrangeiros em situação regular no território

nacional  aos  cargos,  funções  e  empregos  públicos  na  Administração  Municipal  Direta  e

Indireta, nos termos e atendidas as exigências contidas na legislação federal pertinente, e

nesta  Lei.

Art. 2º O estrangeiro participará, em igualdade de condições às do brasileiro, de

concursos  públicos  e  de  seleções  públicas  municipais  para  fins  de  contratação,  sendo

proibido qualquer tipo de discriminação, conforme o art. 37, inciso I, da Constituição Federal,

com a redação dada pela Emenda Constitucional Federal nº 19/1998.

Art. 3º O estrangeiro, que tiver obtido no exterior diploma ou qualquer outro título

que  indique  o  grau  de  escolaridade  exigido  para  o  cargo  ou  função  a  ser  ocupado  ou

desempenhado,  deverá  apresentar  a  respectiva  convalidação  por  parte  da  autoridade

educacional brasileira competente.

Art.  4º É  vedado  o  acesso  de estrangeiros  aos  cargos,  funções  e  empregos

públicos cujas atribuições envolvam atividades de:

I - fiscalização e arrecadação;

II - exercício de poder de polícia;

III - inscrição e cobrança judicial e extrajudicial da dívida ativa;

IV - representação judicial e extrajudicial do Município.

Art. 4º O Executivo poderá, por decreto, estabelecer normas complementares à 

execução desta lei.
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Art. 5º Aplicam-se aos estrangeiros as disposições contidas na Lei Complementar

nº 018, de 16 de agosto de 2011 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Estatutários do

Município de Três Passos, e respectivas alterações, que não conflitem com sua condição

de estrangeiro.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Três Passos

Aos 20 dias do mês de julho de 2018.

JORGE LEANDRO DICKEL
PREFEITO DE TRÊS PASSOS/RS. EM EXERCÍCIO

https://leismunicipais.com.br/a/rs/e/esteio/lei-complementar/2011/523/5231/lei-complementar-n-5231-2011-dispoe-sobre-o-regime-juridico-dos-servidores-publicos-estatutarios-do-municipio-e-da-outras-providencias
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