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DECRETO Nº 311/2012

Regulamenta a Lei nº 9.087 de 06 de dezembro
de 2011, disciplinando a concessão de isenção
do valor da taxa de inscrição às pessoas com
deficiência  para  Concurso  Público  ou  Teste
Seletivo.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ,
ESTADO  DO  PARANÁ, no  uso  das  suas
atribuições legais, 

D E C R E T A :

Art. 1º. Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição, os candidatos com
deficiência  que  se  inscreverem  em  Concurso  Público  para  cargos  efetivos  da
Administração Direta e Indireta do Município de Maringá e de Teste Seletivo para
admissões temporárias, que, por ocasião do processo que antecede ao período de
inscrição do certame, comprovarem renda familiar de até 02(dois) salários mínimos.

Parágrafo único. Considera-se como renda familiar o somatório dos valores
percebidos por todas as pessoas que vivem sob um mesmo teto.

Art. 2º A solicitação do benefício de isenção do valor da taxa de inscrição
deverá  ser  efetuado  dentro  dos  prazos  estabelecidos  em  edital  específico  do
certame,  mediante  requerimento  do  interessado  ou  procurador  legalmente
constituído, cujo mandado deverá estar acompanhado de documento de identidade
do candidato e do representante legal e demais documentos exigidos neste decreto.

§ 1º O procedimento de isenção será disponibilizado num período mínimo de
02 (dois) dias para o candidato efetuar o pedido, o qual deverá ocorrer num prazo
nunca inferior a 05 (cinco) dias úteis anteriores ao início da inscrição para o certame.

§ 2º O interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
I – requerimento próprio solicitando o benefício;
II – declaração da composição da renda familiar;
III – fotocópia do documento de identidade do requerente;
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IV – fotocópia da carteira de trabalho, contendo as folhas de identificação, do
último contrato registrado e a folha posterior ao último contrato, tanto do candidato
como dos demais membros da família;

V  –  comprovante  de  renda  atualizado  (mês  anterior  ao  da  inscrição)  dos
membros da família que se encontram empregado ou tenham qualquer atividade
remunerada;

VI – Atestado médico, fornecido por profissional do Sistema Único de Saúde –
SUS, comprovando que o candidato é pessoa com deficiência.

§ 2º Não será aceito, em nenhuma hipótese, requerimento que não contenha
todos  os  documentos  exigidos,  como  também  não  será  permitida  a  juntada  de
documentos  fora  do  prazo  estabelecido  para  solicitação  do  benefício,  sendo
indeferido os pedidos que não apresentarem todas as exigências previstas neste
decreto.

Art. 3º O procedimento de recebimento, análise, avaliação e deliberação do
pedido de isenção será  coordenado e processada pelos  membros da Comissão
Especial  constituída para o respectivo certame ou  por instituição contratada para
realização do certame.

Art.  4º Para  concessão  do  benefício,  serão  analisados,  pela  Comissão
Especial de Concurso ou instituição contrada, todos os documentos apresentados
pelo  candidato,  atendimento  aos  requisitos  exigidos  no  edital,  podendo,  se
necessário, efetuar visita domiciliar.

Art.  5º Verificado  e  comprovado  a  falsidade  nas  declarações  e  nos
documentos  apresentados  pelo  beneficiado,  ainda  que  apurada  posteriormente,
eliminará o candidato do certame, anulando-se todos os atos dele decorrentes.

Art. 6º Será publicado em edital no Órgão Oficial do Município e no endereço
eletrônico a relação dos candidatos contemplados ou não com o benefício.

Parágrafo único. Caberá pedido de reexame em caso de indeferimento da
solicitação do candidato, o qual deverá ser protocolizado conforme estabelecido em
edital  específico,  prazo  este  que  não  poderá  exceder  de  02  (dois)  dias  úteis,
contados da data da divulgação do resultado do pedido.

Art.  7º Uma vez obtido o benefício,  o candidato deverá, necessariamente,
efetivar a sua inscrição no período estabelecido.
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Parágrafo  único. Não  efetivando  a  sua  inscrição  dentro  dos  prazos
estabelecidos em edital, o candidato perderá o direito ao benefício.

Art. 8º O candidato que tiver seu pedido de benefício indeferido, só poderá
participar do certame mediante o recolhimento da taxa de inscrição estabelecida em
edital.

Art.  9º Os  casos  omissos  serão  dirimidos  pela  Comissão  Especial  em
conjunto  com  a  Secretaria  Municipal  de  Administração  e  Procuradoria  Geral  do
Município.

Art. 10. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal Silvio Magalhães Barros, 13 de fevereiro de 2012.

Silvio Magalhães Barros II
Prefeito Municipal

Rodrigo Valente Giublin Teixeira
Chefe de Gabinete

José Roberto Ruiz
Secretário Municipal de Administração


