
LEI Nº 1.198, DE 4 DE MAIO DE 2005. 
 
 
 REVOGA E ALTERA DISPOSITIVOS DA LEI 

MUNICIPAL Nº 051/1993. 
 
 
SAULO JOÃO GARLET, Prefeito Municipal de Pinhal Grande, Estado do Rio Grande 
do Sul. 
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei: 
 
Art. 1º. Altera a redação dos artigos 12 e 27 revogando o parágrafo único deste último, da 
Lei Municipal nº 051, de 17 de novembro de 1993, que passam a ter a seguinte redação: 

“Art. 12. Da negativa de inscrição caberá recurso ao Prefeito Municipal, no prazo 
de 2 (dois) dias úteis, imediatamente subseqüentes à data da publicação do ato. 

Art. 27. No caso de desconformidade com o grau que lhe tiver sido atribuído, nas 
provas teóricas e de títulos, por ocasião da divulgação dos gabaritos oficiais preliminares 
ou resultados provisórios do concurso, será permitido ao candidato formular pedido de 
revisão o qual será processado consoante as regras estabelecidas neste artigo. 

§ 1º. O pedido de revisão de questões das provas deverá ser formulado dentro de 
02 (dois) dias úteis a contar da data imediatamente subseqüente à da publicação do 
gabarito preliminar.  

§ 2º. Quanto ao pedido de revisão de notas este deverá ser formulado dentro de 01 
(um) dia útil a contar da data posterior da Divulgação do Resultado Provisório.”  
 
Art. 2º. O artigo 35 da Lei Municipal nº 051/93, passa a ter a seguinte redação, 
revogando-se a redação dada pela Lei Municipal nº 997, de 09 de julho de 2003: 

“Art. 35. Nos concursos públicos, os critérios para desempate, na etapa da 
classificação final, quando houver empate de notas, serão adotados no Edital principal, 
entre as provas aplicadas no processo.” 

 
Art. 3º. Revogam-se os artigos 31 e seu parágrafo único, 32 e seu parágrafo único e 33 da 
Lei 051, de 17 de novembro de 1993. 
 
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 4 de maio de 2005. 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO ROSA DA SILVA 
Secretário Municipal da Administração 


