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PROJETO DE LEI Nº 72/2010 
 

“AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A FIRMAR 
CONVÊNIO PARA A PRESTAÇÃO DE MÚTUA COLABORAÇÃO 
ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL GAÚCHO E O 
MUNICÍPIO DE SEBERI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” 

 
 
   O PREFEITO MUNICIPAL DE SEBERI, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de 
suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal,  
 
   Faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e 
promulgo a seguinte Lei: 
 
 
   Art. 1º - É o Município de Seberi, autorizado a firmar Convênio, para a 
prestação de mútua colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. 
 
 
   Art. 2º - O Convênio que trata esta Lei tem por objeto a prestação, pelo 
Município, de auxílio ao Cartório Eleitoral da Comarca de Seberi, visando possibilitar o 
funcionamento do mesmo na realização de eleições. 
 
   Art. 3º - O Município compromete-se a ceder, do seu quadro, funcionários ao 
juízo Eleitoral em número suficiente para o atendimento dos serviços. 
 
   Art. 4º - Em anos de Eleição serão colocados pelo Município, a disposição da 
Justiça Eleitoral, viaturas e combustível, destinados ao atendimento dos serviços eleitorais, em 
número a ser acertado entre o Prefeito Municipal e o Juiz Eleitoral, com antecedência de, no 
mínimo, 30 (trinta) dias. 
 
   Art. 5º - Durante a eleição e apuração, o Município prestará auxílio financeiro 
destinado à alimentação das pessoas requisitadas e nomeadas para prestar serviços na Zona 
Eleitoral. 
 
   Art. 6º - Todo e qualquer auxílio serão suportados pelas Prefeituras 
Municipais que integram a Comarca, proporcionalmente, na medida de seu eleitorado. 
    

Art. 7º - Se necessário for, será aberto crédito suplementar. 
    
   Art. 8º - O orçamento conterá a dotação para atender às despesas de 
responsabilidade do Município, decorrentes da Execução deste Convênio. 
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   Art. 9º - O Prazo de validade deste Convênio terá vigor a partir de sua 
aprovação pelo Poder Legislativo, até 31 de dezembro de 2024. 
 

Art. 10º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 
SEBERI/RS, 21 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 

                                                             ADILSON ADAM BALESTRIN 
                                                                                      PREFEITO MUNICIPAL  
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JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 72/2021 

 
Senhor Presidentes, 
Senhores Vereadores. 

 
Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência e seus 

Ilustres Pares ao tempo em que submetemos à elevada análise dessa Egrégia Câmara Municipal de 
Vereadores o anexo Projeto de Lei, que autoriza o Município de Seberi, por intermédio do Poder 
Executivo a firmar Convênio de Prestação de Mútua Colaboração com o Tribunal Regional Eleitoral  

 
 

O referido Convênio tem por objeto a prestação, pelo de auxílio ao 
Cartório Eleitoral, visando a possibilitar seu funcionamento e a realização de eleições,  
    

Em anos de eleição, referendo ou plebiscito, serão colocados pelo 
conveniado à disposição do convenente, em caráter excepcional, servidores de seu quadro próprio, 
ocupantes de cargo efetivo, sem filiação partidária, em número suficiente para o atendimento dos 
serviços, cuja permanência no Cartório limitar-se-á a 90 dias, em período a ser definido entre o Juiz 
Eleitoral e o Prefeito, conforme estabelece a alínea “i”. Em caso de eleição, referido período deverá 
recair entre o primeiro dia do registro de candidaturas e a diplomação; 

 
Na hipótese de necessidade de revisão do eleitorado, com coleta de 

dados biométricos dos eleitores dos municípios conveniados que integram a comarca, serão colocados 
pelo conveniado à disposição do convenente, em caráter excepcional, servidores de seu quadro próprio, 
ocupantes de cargo efetivo, sem filiação partidária, em número suficiente para o atendimento dos 
serviços, cuja permanência no Cartório limitar-se-á ao período estipulado para a revisão eleitoral, em 
período a ser definido entre o Juiz Eleitoral e o Prefeito. 
 

Em anos de eleição, serão colocados pelo conveniado, à disposição do 
convenente, viaturas e combustível, destinados ao atendimento dos serviços eleitorais, em número a 
ser acertado entre o prefeito municipal e o juiz eleitoral. Também, durante a eleição e a apuração de 
votos haverá, por parte do conveniado, fornecimento de alimentação às pessoas requisitadas e 
designadas pelo Juiz Eleitoral para prestar serviços à Zona Eleitoral, cujas quantidades deverão ser 
previstas com antecedência. 
  

Todo e qualquer auxílio será suportado pelos municípios conveniados 
que integram a Comarca, proporcionalmente ao seu eleitorado, e será administrado pelo Executivo 
Municipal relativamente ao seu recebimento, uso, liquidação da despesa, pagamento e prestação de 
contas. Em anos de eleição, referendo ou plebiscito, o convenente se compromete, no prazo acertado 
entre as partes, a formular, de acordo com o calendário eleitoral, um plano de trabalho contendo uma 
previsão estimada das necessidades para atendimento dos serviços eleitorais, tais como: número de 
servidores a serem cedidos, quantidades de viaturas necessárias, número de refeições a serem 
fornecidas ao pessoal requisitado e designado pelo Juiz Eleitoral, entre outros considerados relevantes. 
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O Convênio será executado sem ônus para a Justiça Eleitoral, sendo que 
no orçamento do Município deverá conter dotação para atender às despesas de responsabilidade do 
Município, decorrentes da execução deste Convênio. 

 
Esta é a razão deste Projeto de Lei, para o qual solicitamos o estudo e a 

avaliação dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação com a maior 
urgência, na forma regimental. 

 
   Atenciosamente,  

 
 
 
 
 

              ADILSON ADAM BALESTRIN 
 PREFEITO MUNICIPAL 


