
LEI Nº 997, DE 9 DE JULHO DE 2003. 
 
 
 

 ALTERA, ACRESCENTA E REVOGA 
DISPOSITIVOS DA LEI MUNICIPAL Nº 051/93. 

 
 
 

 
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. Acrescenta-se ao art. 2º da Lei Municipal nº 051, de 17 de novembro de 1993, o 
seguinte parágrafo: 
 “Parágrafo único. Os concursos para o magistério público municipal serão 
sempre de provas e títulos.” 
 
Art. 2º. Os artigos 8º, 17, 35, 36 e 43 da Lei Municipal nº 051, de 17 de novembro de 
1993, passam a ter a seguinte redação: 
 “Art. 8º. O prazo de inscrição não será inferior a dez dias e nem superior a trinta 
dias. 
 § 1º. Qualquer alteração de cláusula de edital já publicado deverá ser feita 
mediante publicação de outro edital. Se a alteração se relacionar com o programa ou outra 
condição essencial do concurso, deverá ser reaberto o prazo de inscrição. 
 § 2º. Homologadas as inscrições, não mais será o prazo destas reaberto, nem 
alterados os termos do edital de abertura. 
 Art. 17. Os concursos públicos serão de provas ou de provas e títulos, conforme 
o estabelecido nesta Lei e/ou regulamentos. 
 § 1º. As provas poderão ser objetivas e práticas. 
 § 2º. A prova de títulos terá tão somente caráter classificatório. 
 Art. 35. Nos concursos públicos de provas ou de provas e títulos terão 
preferência para nomeação, na hipótese de empate, na etapa de classificação final, o 
candidato que: 
 a) obtiver maior nota na prova de português; 
 b) valerá a soma das provas escritas; 
 c) persistindo o empate, valerá a maior nota obtida na prova de títulos. Não 
havendo provas de títulos, será observada a maior nota na prova prática; 
 d) por último, valerá como aferição de desempate, o sorteio. 
 Art. 36. Todos os prazos previstos ou referidos nesta Lei contam-se do primeiro 
dia útil imediato ao da divulgação. 
 Art. 43. Fica estabelecida a idade de dezoito anos, como idade mínima para 
ingresso no serviço público municipal.”  
 
Art. 3º. O § 2º do art. 30 passa a vigorar com a redação abaixo, permanecendo os demais 
dispositivos inalterados: 



 “§ 2º. Os concursos, provas, questões, títulos e matérias, somente serão 
anuladas:” 
 
Art. 4º . Revogam-se o art. 42 e o § único do art. 43 da Lei Municipal nº 051, de 17 de 
novembro de 1993, e a Lei Municipal nº 067, de 26 de janeiro de 1994. 
 
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE, 9 de julho de 2003. 
 
 
 

SAULO JOÃO GARLET 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

Registre-se e publique-se 
 
 
 

Profº ARARÉ DA SILVA BRUM 
Secretário Geral do Município 

 


