
CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI N2  00  /2021 

EGRÉGIO PLENÁRIO, 

CONSID7:RNDO OBJETO DE DELIBERAÇÃO E 
DFSPACtIADO AS COMISSÕES CE 

MtiÇO e Radnao 
fic!....22L r.

O presente Projeto de Lei, que trazemos ao elevado e 

criterioso exame de Vossas Excelências e à soberana deliberação do Plenário 

desta Augusta Casa Legislativa, tem por intento conceder o direito à isenção 

no valor da taxa de inscrição em concursos públicos e processos 

seletivos municipais, para estudantes e desempregados. 

A iniciativa da proposição advém do nobre e cediço 

fundamento da equidade, diretriz que viabilizou o desenvolvimento do ser 

humano enquanto indivíduo social. De um panorama histórico e sociológico, 

o aperfeiçoamento das sociedades entrou em curva ascendente no momento 

em que os paradigmas de igualdade, liberdade e fraternidade passaram a 

habitar a consciência coletiva, a partir das revoluções do século XVIII. 

À luz disso, é evidente que a referida virtude deve 

permanecer como princípio norteador das decisões legislativas, seja no 

âmbito macro político, seja no seio desta Edilidade, instância tão crucial para 

os valores democráticos e republicanos. Portanto, entre os nossos nobres 
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compromissos, como Vereadores, está o de promover, justa e integramente, 

oportunidades de acesso à cidadania aos munícipes que representamos. 

É sabido que os concursos públicos são uma afetiva 

maneira de promover à população e, sobretudo, aos estudantes e às classes 

mais vulneráveis, o ensejo de conquistar não só urna renda digna, mas 

também o aperfeiçoamento e crescimento pessoal, o acesso ao conhecimento 

e a integração ao mercado de trabalho. Estes fatores, por sua vez, contribuem 

para a emancipação individual e, consequentemente, para a formação de um 

cidadão ativo. 

Com efeito, se tais processos seletivos são vias para uma 

vida melhor, é incoerente e contraditório que esta alternativa seja inacessível 

para as pessoas que mais a necessitam. Desse modo, a finalidade do presente 

Projeto de Lei torna-se plausível. Afinal, isentar do pagamento o candidato 

que não tenha condições de arcar com a taxa de inscrição em concurso público 

é, em última análise, dar plena aplicação aos princípios da isonomia e da 

dignidade de pessoa humana. 

Por essa perspectiva, há de ser destacado também, que 

as matérias com cunhos similares já foram julgadas constitucionais frente ao 

Poder Judiciário brasileiro. É o caso da Direita de Inconstitucionalidade 

2083683-08.2017.8.26.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A 

saber. 
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AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
— LEI N2 9.329, DE 03 DE MAIO DE 2017, DO MUNICÍPIO 
DE PRESIDENTE PRUDENTE, QUE TRATA DE 
ISENÇÃO/REDUÇÃO DA "TAXA" DE INSCRIÇÃO EM 
CONCURSO DE CARGOS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARA 
* ESTUDANTES E DESEMPREGADOS - INOCORRÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES - 
INICIATIVA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE A 
QUESTÃO - VALOR PAGO PELO CANDIDATO QUE NÃO 
PODE SER CONSIDERADO TAXA (EM SENTIDO 
TÉCNICO- TRIBUTÁRIO) OU PREÇO PÚBLICO, 
INSERINDO-SE NO CONCEITO DE "OUTROS 
INGRESSOS" DO ART. 159 DA CE — INEXISTÊNCIA DE 
INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO 
PARA TRATAR DESTA ESPÉCIE DE RECEITA, 
APLICANDO-SE A REGRA GERAL DA INICIATIVA 
CONCORRENTE - NORMAS QUANTO À INSCRIÇÃO EM 
CONCURSO PÚBLICO QUE, ADEMAIS, NÃO PODEM 
SER CONSIDERADAS COMO DISCIPLINA DO REGIME 
JURÍDICO DE SERVIDORES, POR DIZEREM RESPEITO 
A FASE ANTERIOR AO PROVIMENTO DO CARGO - 
DISCRÍMEN QUE, OUTROSSIM, MOSTRA-SE 
RAZOÁVEL E PONDERADO NA BUSCA DA ISONOMIA, 
AO GARANTIR IGUALDADE DE CONDIÇÕES ENTRE OS 
CANDIDATOS AOS CARGOS PÚBLICOS, 
INDEPENDENTEMENTE DE SUA SITUAÇÃO 
ECONÔMICA - AUSÊNCIA, POR FIM, DE VIOLAÇÃO AO 
ART. 25 DA CE EM RAZÃO DA PREVISÃO GENÉRICA 
DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PRÓPRIA PARA 
COBRIR AS DESPESAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO 
DA LEI CONFORME ENTENDIMENTO PACIFICADO DO 
C. STF E DESTE E. ÓRGÃO ESPECIAL - AÇÃO JULGADA 
IMPROCEDENTE. (Grifo nosso) (TJSP; Direta de 
Inconstitucionalidade 2083683 - 08.2017.8.26.0000; 
Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: Órgão 
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do 
Julgamento: 28/02/2018; Data de Registro: 
12/03/2018) 
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Considerando o exposto, acreditamos contar com o 

indispensável apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação desta matéria, 

por entender ser de extrema relevância e proeminência ao município de Mogi 

das Cruzes. 

Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 06 de julho de 2021. 

EDSON ALEXANDRE PEREIRA 
Vereador Edinho - MDB 

JONES LIMA 
Vereado 
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Dispõe obre isenção ou redução aos 

estudantes e/ou desempregados no valor da 

taxa de inscrição em concursos públicos e 

processos seletivos realizados no município de 

Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 19 - Fica instituído o direito à isenção ou redução no valor da taxa de inscrição em 

concursos públicos e processos seletivos municipais, aos candidatos que preencham os 

seguintes requisitos e condições: 

I — Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente 

matriculados em: 

a) Uma das séries do ensino fundamental ou médio; 

b) Curso pré-vestibular; 

c) Curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 

d) Curso de Educação de Jovens e Adultos. 

II — A comprovação da condição de estudante ficará condicionada a apresentação de 

qualquer dos documentos constantes das alíneas a e b, sem prejuízo do comprovante de renda 

a que alude a alínea c: 

a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou privada ou; 

b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar expedido por instituição de 

ensino pública ou privada, ou por entidade de representação discente e; 

c) Comprovante de renda mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos; 
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III — a comprovação da condição de desempregado fica condicionada a apresentação dos 

seguintes documentos: 

a) Cópia da carteira de trabalho, com apresentação do último registro e da respectiva 

demissão; 

b) Declaração com duas testemunhas atestando estar sem atividade profissional, ainda 

que informal; sem receber rendimentos; que não recebe benefício de auxílio desemprego; que 

não tem inscrição municipal relativa á atividade autônoma em estabelecimentos comerciais ou 

prestadora de serviços, sob as penas da lei. 

IV — A comprovação da condição de inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, 

nos termos do Decreto Federal n26.135, de 26 de junho de 2007, fica condicionada a 

apresentação dos seguintes documentos: 

a) Indicação do Número de Identificação Social — NIS, atribuído pelo CadÚnico; 

e 

b) Declaração de que atende à condição de família baixa renda, nos termos do Decreto 

Federal n26.135, de 2007. 

§ 12 - Aplica-se esta Lei aos processos seletivos simplificados para a contratação de 

pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 

interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de qualquer dos 

Poderes do município, abrangendo a administração direta e indireta. 

§ 22 - Esta lei não se aplica aos inscritos no cadastro municipal como profissionais 

autônomos, proprietários de estabelecimento comerciais ou prestadores de serviços. 

Art. 22 - O Edital do concurso público ou processo seletivo disporá sobre forma de 

inscrição, encaminhamento de documentos, prazos para o exercício do direito assegurado nesta 

Lei, forma de deferimento e indeferimento de pedidos e recurso cabível. 

Art. 32 - A redução será de, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa de 

inscrição para estudantes e de 100% (cem por cento) para desempregados e inscritos no 
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Cadastro Único para Programas Sociais, nos termos do Decreto no 6.135. de 26 de junho de 

2007. 

Parágrafo único. O percentual de redução deverá constar expressamente no edital de 

abertura do concurso. 

Art. 42 - Será eliminado do concurso público ou do processo seletivo o candidato que 

agir com fraude ou má-fé para a obtenção dos benefícios de que trata esta Lei. 

Parágrafo único. O candidato que tiver sua inscrição cancelada ou for eliminado do 

certame por vício na inscrição terá direito à ampla defesa e ao contraditório, e ao menos, um 

recurso hierárquico. 

Art. 52 - A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, aplicando-

se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal n° 83.936, de 6 de 

setembro de 1979. 

Art. 62 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das dotações 

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 72 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Plenário Luiz Beraldo de Miranda, 06 de julho de 2021. 

EDSON ALEXANDRE PEREIRA 
Vereador Edinho - MDB Vereador - PODE 

MA 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Projeto de Lei n° 100/2021 
Processo n° 140 / 2021 

De iniciativa legislativa dos Excelentíssimos Vereadores 
EDSON ALEXANDRE PEREIRA e JOHNROSS JONES LIMA, a proposta em estudo 
dispõe sobre a isenção ou redução aos estudantes e/ou desempregados no valor da taxa de 
inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no município de Mogi das 
Cruzes e dá outras providências. 

A justificativa lançada ao referido projeto de lei, às fls 01/03, está 
fundamentado no intento de conceder o direito à isenção no valor da taxa de inscrição egX 
concursos públicos e processos seletivos municipais, para estudantes e desempregados, pog 
meio da equidade, importante balizador do desenvolvimento do ser humano na sociedade. 

Por intermédio dos concursos públicos, o cidadão e a cidad 
podem almejar a obtenção de renda digna e estável, contribuindo para a emancipação individucg 
e, consequentemente, para a formação de um cidadão ativo, assinalaram os nobres Edis, às fl
2. 

Ainda, trazem no bojo da justificativa, recente jurisprudência de 
Justiça Bandeirante sobre o tema, atestando constitucionalidade ao tema (autos do processã 
2083683-08.2017.8.26.0000). 

Z.A 
Assim, analisando nos aspectos e peculiaridades atinentes a estZ 

Comissão, previstos no artigo 38, I, da Resolução 05/2001 (Regimento Interno), a opinião écQ 
NORMAL TRAMITAÇÃO deste projeto de lei. 

Plenário Vereador Dr. Luiz : - . • • • . Miranda. e 
I 

MIMOdo
  ONE, _ . , _........- ' 

LOS LUCARESKI  RA MARTINS .4 

M *‘m ' ro / 

FER A MORENO DA SILVA 
Preside' e relatora 

(_ einbr°o 
A SILVA 

n 21 de julho de 2021. 
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COMISSÃO MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Projeto de Lei n° 100/2021 

Autoria: iniciativa dos Nobres Vereadores EDSON ALEXANDRE PEREIRA e JOHNROSS JONES 

LIMA 

Proposição: "dispõe sobre isenção ou redução, aos estudantes e/ou desempregados, no valor 

da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no município de 

Mogi das Cruzes, e dá outras providências." 

Na sua justificativa, os ilustres autores expõem as razões que os motivaram 
a apresentar referida matéria ao crivo do Egrégio Plenário. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação, em breve relatório de folhas 
08, inclusive citando "jurisprudência da Justiça Bandeirante sobre o tema", ao final, conclui pela 
normal tramitação da proposta, face a ausência de óbices jurídicos. 

O mencionado tema foi analisado na esfera federal através da Lei n° 
8.112/1990 em seu artigo 11, regulamentado através do Decreto n°6.593, de 2 de outubro de 
2008, para fazer valer o princípio de igualdade de condições de acesso aos cargos públicos 
estatuído no inciso I, do artigo 37 da CF/88. Após análise detalhada da matéria, sob a ótica desta 
Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, estando ausentes os óbices de natureza 
financeira, é o parecer pela normal tramitação do Projeto de Lei n° 100/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda 

NTOS 

JOSE FRA C ARIO V. DE 

embro 

PEDRO IDEKI MURA 

Presidente-Relator 

EDUA 

Membro 

CEDO MARCOS PAULO TAVAR S FURLAN 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO 

Projeto de Lei n° 121/2021 
Processo n° 140/2021 

De autoria dos vereadores EDSON ALEXANDRE PEREIRA e 

JOHNROSS JONES LIMA, a presente propositura dispõe a isenção ou 

redução aos estudantes e/ou desempregados no valor da taxa de inscrição em 

concursos públicos e processo seletivos realizados no município de Mogi das 

Cruzes e dá outras providências. 

Ademais, cabe destacar que o escopo da propositura ao 

promover ampliação de acesso aos candidatos que venham a se enquadrar 

nas condições de estudante desempregados, auxilia no fomento de uma ampla 

concorrência e melhorias de condições dos mesmos para a inscrição nos 

processos seletivos e concursos públicos no Município. 

Assim, nos aspectos e peculiaridades atinentes a esta 

Comissão, tendo em vista a ausência de óbices, opinamos pela NORMAL 

TRAMITAÇÃO do Projeto de Lei n° 100/2021. 

Plenário Vereador Dr. Luiz !3 raIdp de Miranda, em 31 de agosto de 2021. 

MARIA LUIZA FÉRNANDES 

Presidente 

cí 
EDUARp HIROSHI OTA 

embro 

JOSÉ L URT DO 
Membro 

DA SILVA 
Meubro 
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PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

Projeto de Lei n° 100/2021 x 
De iniciativa legislativa dos Nobres Vereadores Edson Alexandre Pereira é3

JohnRoss, a proposta em estudo dispõe sobre isenção ou redução aos estudantes e/o* 

desempregados no valor da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivo

realizados no município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

Verificamos que o objetivo do presente projeto de lei, visa de uma maneirki 

afetiva promover à população e, sobretudo, aos estudantes e às classes mais vulneráveis, 0: 

ensejo de conquistar não só uma renda digna, mas também o aperfeiçoamento e crescimentg 

pessoal, o acesso ao conhecimento e a integração ao mercado de trabalho. 

Assim, analisando o presente Projeto de Lei, nos aspectos e peculiaridades 

atinentes a esta Comissão, opinamos por sua NORMAL TRAMITAÇÃO. 

Plenário Vereador Dr. LuizRe 

2 
EDSON AtEXANpRE PEREI 

--Membro 

• anda, em 22 de setembro de 2021. 

DSON D S SA OS 
Preside te — Rela ir 

JO 5 OSS e NES 

di_ diVir r" 

'‘-OSVALDO 'TONIO DA SILVA 
embro 
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Mogi das Cruzes, em 25 de outubro de 2.021. 

Ofício GPE n.° 384/21 

Senhor Prefeito 

Através do presente, tenho a elevada honra de passar 

às mãos de Vossa Excelência, o incluso autógrafo do Projeto de Lei n° 100/21, 

de autoria do Vereador Edson Alexandre Pereira e outro, que dispõe sobre 

isenção ou redução aos estudantes e/ou desempregados no valor da taxa de 

inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no município e 

dá outras providências, o qual foi aprovado pelo Plenário desta Edilidade em 

Sessão Ordinária realizada na data de 05 de outubro p.p.. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SE 

CAIO CESAR MACHADO 

PREFEITO DO MUNICÍPI( 

30399 / 2021 27/10/2021 16:20 

liii 11111 11111 I lIIIIIIII JIJ CAI: 275889 

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE MO.:3I DAS CRUZES- CMTVIC.: 
Assu ito: PROJETO DE LEI - CAMARA MUNICIPAL 

OF 384/2021 INCLUSO AUTÓGRAFO DE PROJET 
DE LEI N' '00/21 DE AUTORIA DO VEREADOR EDSC 
ALEXANDRE PEREIRA QUE DISPÕE SOBRE ISENÇA 

Conclusão: 22/11/2021 

Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 
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PROJETO DE LEI N. ° 100/21 

Dispõe sobre isenção ou redução aos estudantes 
e/o,., desempregados no valor da taxa de 
inscrição em concursos públicos e processos 
seletivos realizados no município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

Art. 1° Fica instituído o direito à isenção ou redução no valor da taxa 
de inscrição em concursos públicos e processos seletivos municipais, aos 
candidatos que preencham os seguintes requisitos e condições: 

I — Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem 
regularmente matriculados em: 

a) Uma das séries do ensino fundamental ou médio; 
b) Curso pré-vestibular; 
c) Curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 
d) Curso de Educação de Jovens e Adultos. 

II — A comprovação da condição de estudante ficará condicionada a 
apresentação de qualquer dos documentos constantes das alíneas a e b, sem 
prejuízo do comprovante de renda a que alude a alínea c: 

a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou 
privada ou; 

b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar expedido por 
instituição de ensino pública ou privado, ou por entidade de representação 
discente; 

c) Comprovante de renda mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos. 

III — a comprovação da condição de desempregado fica condicionada a 
apresentação dos seguintes documentos: 

a) Cópia da carteira de trabalho, com apresentação do último registro e 
da respectiva demissão; 

b) Declaração com duas testemunhas atestando estar sem atividade 
profissional, ainda que informal; sem receber rendimentos; que não recebe 
benefício de auxílio desemprego; que não tem inscrição municipal relativa á 
atividade autônoma em estabelecimentos comerciais ou prestadora de serviços, 
sob as penas da lei. 
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Projeto de Lei n.° 100/21 fl. 02 

IV — A comprovação da condição de inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais, nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 
2007, fica condicionada a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Indicação do Número de Identificação Social — NIS, atribuído pelo 
CadÚnico; 

b) Declaração de que atende à condição de família baixa renda, nos 
termos do Decreto Federal n° 6.135, de 2007. 

§ 1° Aplica-se esta Lei aos processos seletivos simplificados para a 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da 
Constituição Federal, de qualquer dos Poderes do município, abrangendo a 
administração direta e indireta. 

§ 2° Esta lei não se aplica aos inscritos no cadastro municipal como 
profissionais autônomos, proprietários de estabelecimento comerciais ou 
prestadores de serviços. 

Art. 2° O Edital do concurso público ou processo seletivo disporá 
sobre forma de inscrição, encaminhamento de documentos, prazos para o 
exercício do direito assegurado nesta Lei, forma de deferimento e indeferimento 
de pedidos e recurso cabível. 

Art. 3° A redução será de, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) do 
valor da taxa de inscrição para estudantes e de 100% (cem por cento) para 
desempregados e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, nos 
termos do Decreto no 6.135, de 26 de junho de 2007. 

Parágrafo único O percentual de redução deverá constar 
expressamente no edital de abertura do concurso. 

Art. 4° Será eliminado do concurso público ou do processo seletivo o 
candidato que agir com fraude ou má-fé para a obtenção dos benefícios de que 
trata esta Lei. 

Parágrafo único O candidato que tiver sua inscrição cancelada ou for 
eliminado do certame por vício na inscrição terá direito à ampla defesa e ao 
contraditório, e ao menos, um recurso hierárquico. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Projeto de Lei n.° 100/21 fl. 03 

rt. 50 A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas 
em lei, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto 
Federal n° 83.936, de 6 de setembro de 1979. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à 
conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 21 de outubro de 2021, 461° da Fundação da Cidade de Mogi 
das Cruzes. 

OT • FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presideniè\cla Câmara

-- — 
MAU R I NO JOSÉ DA LVA 

1° Secretário 

MARCELO PORFÏRIO DA SILVA 
2° Secretário 

Secretaria Legislativa da Câmara/Municipal de Mogi das Cruzes, em 
21 de outubro de 2021, 461° da FUndação d 'Cidade de Mogi das Cruzes. 

- Soares 
Secretário Geral Legislativo 

( Autoria do Projeto : Vereadores Edson Alexandre e Johnross Jones ) 
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PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES 

OFÍCIO GP N° 29/2021 

GABINETE DO PREFEITOt? ":' ..,
f 

Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2021. 

A Sua Excelência o Senhor 
Vereador Otto Fábio Flores de Rezende 
Presidente da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes 
Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 381, Centro Cívico 
Nesta 

Assunto: Projeto de Lei n" 100/2021 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de reportar-me ao Oficio GPE n° 384/21, protocolado desta 
Prefeitura sob o n° 30.399/2021, com o qual Vossa Excelência encaminhou à sanção cópia 
autêntica de lei decretada por essa Egrégia Câmara em Sessão Ordinária, relativa ao Projeto de Lei 
em epígrafe, de autoria dos nobres Vereadores Edson Alexandre Pereira e Johnross Jones Lima. 
que dispõe sobre isenção ou redução aos estudantes e/ou desempregados no valor da taxa de 
inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados no Município de Mogi das 
Cruzes, e dá outras providências. 

Nesta oportunidade, convém ressaltar a extrema importância e o proveitoso 
resultado decorridos da referida proposta legislativa, sendo oportuno exaltar e reconhéOr 
iniciativas como a dos nobres edis, que demonstra o cumprimento de suas atribuições legislatilts, 
em conformidade com os princípios da administração pública, em especial o da supremaci o 
interesse público. 

Isto posto, com os cordiais cumprimentos, nos termos do artigo 82 da Lei Orgânica 
do Município de Mogi das Cruzes, resolvo sancionar e ulgar o Projeto de Lei n° 100/2021, 
informando que para o referido diploma foi reserv ro 7.738/2021. 

Assim sendo, aproveito 
protestos de minha alta consideração. 

Respeitosamente, 

renovar a Vossa Excelência os 

CAIO C SAR MACHADO DA CUNHA 
Pre ei o de Mogi das Cruzes 

SGovirbm 



CÂMARA MUNICIPAL DE

MOGI DAS CRUZES s I 
ESTADO DE SAO PAULO 

Ofício GPE n ° 441/21 

SENHOR PREFEITO 

Mogi das Cruzes, em 25 de novembro de 2.021. 

35639 / 2021 03/12/2021 14:36 

11111 1 111 11 111 111 
CAI: 275889 

No ne CAMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES- CMMC 

Assul to CAMARA MUNICIPAL 
OF. N 44112021 - PROMUL GADA A LEI N' 7.738 DF 
22111202' QUE DISPOE SOBRE ISENCAO OU 
REDLI;AO AOS ESTUDANTES E OUTROS 

Conclusão: 24/12/2021 

Orgão: SECRETARIA DE GOVERNO - SGOV 

A finalidade do presente é levar ao conhecimento de 

Vossa Excelência, que foi promulgada a Lei n.° 7.738, de 22 de novembro de 

2.021, que dispõe sobre isenção ou redução aos estudantes e/ou desempregados 

no valor da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos 

realizados no município de Mogi das Cruzes, e dá outras providências, cuja cópia 

segue anexa. 

Valho-me do ensejo, para reiterar a Vossa Excelência 

os protestos de consideração e apreço. 

Atenciosamente. 

OTTO FABIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

À SUA EXCELÊNCIA O SENHOR 
CAIO CESAR MACHADO DA CUNHA 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583 
E-mail:cmmc@cmmc.sp.gov.br 

L E I N. ° 7.738, de 22 de novembro de 2.021 

Dispõe sobre isenção ou redução aos 
estudantes e/ou desempregados no valor da 
taxa de inscrição em concursos públicos e 
processos seletivos realizados no município de 
Mogi das Cruzes, e dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOO! DAS CRUZES, 
Faço saber que a Câmara aprovou e eu, nos termos do parágrafo único do 

artigo 82, da Lei Orgânica do município, promulgo a seguinte lei: 

Art. 1° Fica instituído o direito à isenção ou redução no valor da taxa de 
inscrição em concursos públicos e processos seletivos municipais, aos candidatos que 
preencham os seguintes requisitos e condições: 

I — Sejam estudantes, assim considerados os que se encontrem regularmente 
matriculados em: 

a) Uma das séries do ensino fundamental ou médio; 
b) Curso pré-vestibular; 
c) Curso superior, em nível de graduação ou pós-graduação; 
d) Curso de Educação de Jovens e Adultos. 
II — A comprovação da condição de estudante ficará condicionada a 

apresentação de qualquer dos documentos constantes das alíneas a e b, sem prejuízo do 
comprovante de renda a que alude a alínea c: 

a) Certidão ou declaração expedida por instituição de ensino pública ou 
privada ou; 

b) Carteira de identidade estudantil ou documento similar expedido por 
instituição de ensino pública ou privado, ou por entidade de representação discente; 

c) Comprovante de renda mensal inferior a 2 (dois) salários mínimos. 
III — a comprovação da condição de desempregado fica condicionada a 

apresentação dos seguintes documentos: 
a) Cópia da carteira de trabalho, com apresentação do último registro e da 

respectiva demissão; 
b) Declaração com duas testemunhas atestando estar sem atividade 

profissional, ainda que informal; sem receber rendimentos; que não recebe beneficio de 
auxílio desemprego; que não tem inscrição municipal relativa á atividade autônoma em 
estabelecimentos comerciais ou prestadora de serviços, sob as penas da lei. 

IV — A comprovação da condição de inscrito no Cadastro Único para 
Programas Sociais, nos termos do Decreto Federal n° 6.135, de 26 de junho de 2007, fica 
condicionada a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Indicação do Número de Identificação Social — NIS, atribuído pelo 
CadUnico; 

b) Declaração de que atende à condição de família baixa renda, nos termos 
do Decreto Federal n° 6.135, de 2007. iÍÊ 
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Av. Vereador Narciso Yague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583 
E-mall:cmmcacmmc.sp.gov.br 

Lei n.° 7738/21 fl. 02 

§ 1° Aplica-se esta Lei aos processos seletivos simplificados para a 
contratação de pessoal por tempo determinado para atender à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, de que trata o art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, de 
qualquer dos Poderes do município, abrangendo a administração direta e indireta. 

§ 2° Esta lei não se aplica aos inscritos no cadastro municipal como 
profissionais autônomos, proprietários de estabelecimento comerciais ou prestadores de 
serviços. 

Art. 2° O Edital do concurso público ou processo seletivo disporá sobre 
forma de inscrição, encaminhamento de documentos, prazos para o exercício do direito 
assegurado nesta Lei, forma de deferimento e indeferimento de pedidos e recurso cabível. 

Art. 3° A redução será de, no mínimo, a 50% (cinquenta por cento) do 
valor da taxa de inscrição para estudantes e de 100% (cem por cento) para desempregados 
e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais, nos termos do Decreto no 6.135, de 
26 de junho de 2007. 

Parágrafo único O percentual de redução deverá constar expressamente 
no edital de abertura do concurso. 

Art. 40 Será eliminado do concurso público ou do processo seletivo o 
candidato que agir com fraude ou má-fé para a obtenção dos beneficios de que trata esta 
Lei. 

Parágrafo único O candidato que tiver sua inscrição cancelada ou for 
eliminado do certame por vício na inscrição terá direito à ampla defesa e ao contraditório, e 
ao menos, um recurso hierárquico. 

Art. 5° A declaração falsa sujeitará o candidato às sanções previstas em lei, 
aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do art. 10 do Decreto Federal n° 83.936, 
de 6 de setembro de 1979. 

Art. 6° As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Av. Vereador Narciso Vague Guimarães, 381 - CEP: 08780-902 - Fone: 4798-9500- Fax: 4798-9583 
E-mail:cmmc@cmmc.sp.gov.br 

Lei n.° 7738/21 fl. 03 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI 
DAS CRUZES, em 22 de novembro de 2021, 46 ° da Fundação da Cidade de Mogi das 
Cruzes. 

OTTO FÁBIO FLORES DE REZENDE 
Presidente da Câmara 

Secretaria Legislativa da Câmara-Munic 1 de Mogi das Cruzes, em 22 de 
novembro de 2021, 461° da Fundação da as Cruzes. 

a oares 
Secretário Ge Legislativo da Câmara 

( Autoria do Projeto : Vereadores Edson Alexandre e Johnross Jones ) 


