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Projeto de Lei nº. 015/2019                   Baraúna - PB, em 03 de outubro de 2019. 
                                                                              

DISPÕE SOBRE: ISENTA AS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DO 

PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO EM CONCURSO 

PÚBLICO PROMOVIDO PELOS 

ÓRGÃOS PÚBLICOS 

MUNICIPAIS, E DA OUTRAS 

PROVIDENCIAS.  

                                                                                                                                                  

Faço saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1°. Fica isentas de pagamento da taxa de inscrição em concursos 

públicos promovidos pelos órgãos públicos do município de Baraúna-PB as 

pessoas com deficiência, assim consideradas por Lei. 

 

Art. 2°. A comprovação da condição para benefícios desta Lei se dará no 

ato da inscrição, mediante a apresentação dos seguintes documentos. 

I – carteira de identidade 

II – laudo médico fornecendo por profissional cadastrado no respetivo 

Concelho (original ou cópia autenticada em cartório) esclarecendo a 

espécie e grau ou nível da deficiência, com a expressa referência da 

classificação internacional de doença – CID, bem como a provável causa 

da deficiência, carimbado e assinado pelo médico, com o registro no 

Concelho Regional de Medicina, devendo ter sido expedido no ano da 

realização do concurso.   

 

Art. 3°. Considere-se pessoa com deficiência aquele indivíduo que tenha 

suas faculdades físicas, mentais ou sensórias comprometida, total ou 

parcialmente, por forma hereditária congênita ou adquirida, impedindo o 

seu desenvolvimento integral. 

 

Art. 4°. No Edital do concurso deve constar a informação sobre a isenção 

da taxa, assim como a documentação exigida no art. 2°. 
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Art. 5°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Baraúna, em 04 de outubro de 2019. 

               

 

 

_____________________________________ 

José Nivanildo da Silva Souza 

Vereador 

 
 
 
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 
 
 

O presente Projeto de Lei visa instituir a isenção do pagamento da 

taxa de inscrição nos concursos públicos promovido por órgãos municipais, 

para pessoas portadoras de deficiência. 

A iniciativa amplia a participação das pessoas que possuem algum 

tipo de deficiência na concorrência das vagas para serviço público no 

município, facilitando os meios de inclusão e o acesso aos postos de 

trabalho. 

 
_____________________________ 

José Nivanildo da Silva Souza 
Vereador 


