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PROC. Nº 0383/21
PLL      Nº   149/21

 

LEI Nº 12.866, DE 6 DE SETEMBRO DE 2021.

Suspende a contagem dos prazos de validade dos concursos
públicos municipais vigentes em 31 de março de 2020, bem
como aqueles homologados a par�r dessa data, até que seja
decretado o fim do estado de calamidade pública no Município
de Porto Alegre em decorrência da pandemia causada pelo
novo Coronavírus (Covid-19).

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

Faço saber, no uso das atribuições que me obrigam os §§ 3º e 7° do art. 77 da Lei Orgânica
do Município de Porto Alegre, que a Câmara Municipal aprovou e eu promulgo a Lei nº 12.866, de 6 de
setembro de 2021, como segue:

 
Art. 1º  Fica suspensa a contagem dos prazos de validade dos concursos públicos municipais

vigentes em 31 de março de 2020, bem como aqueles homologados a contar dessa data, até que seja
decretado o fim do estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre em decorrência da
pandemia causada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

 
Art. 2º  O disposto nesta Lei não impede o chamamento dos aprovados e aptos para ocupar

as vagas ou a realização de novos concursos, em caso de necessidade, desde que observado o disposto no
art. 8º da Lei Complementar Federal nº 173, de 27 de maio de 2020.

 
Art. 3º  Ficam os organizadores dos concursos públicos obrigados a publicar, nos veículos

oficiais previstos pelos respec�vos editais, a informação quanto à suspensão da contagem dos prazos de
validade prevista nesta Lei.

 
Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, 6 DE SETEMBRO DE 2021.
 

Ver. Márcio Bins Ely,
Presidente.

Registre-se e publique-se:
 
 
Ver. Hamilton Sossmeier,
      1º Secretário.

Documento assinado eletronicamente por Hamilton Sossmeier, 1° Secretário(a), em 10/09/2021, às



15/09/2021 09:50 SEI/CMPA - 0276188 - Lei (CMPA)

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=299712&inf… 2/2

16:14, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

Documento assinado eletronicamente por Márcio Ferreira Bins Ely, Presidente, em 14/09/2021, às
17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0276188 e o código CRC 08E85A1E.

 

Referência: Processo nº 161.00030/2021-89 SEI nº 0276188
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