
Municipio de

ARIRANHA do ivAf
ESTADO DO PARANA

■Rna-Miguel Verenka, 14 - Centro - Fone/Fax (43) 3433-1013 - CEP 86880-000 
CNPJ 01.612.453/0001-31P U B L ItTA D O

tvOify^vQ £)KcvjA
Edigao/ _______________
Paaina:^ ~ i Q_____________

oatasQ*^ tCPl iQnQ>{-

LEI N° 990/2021Jornal

SUMULA: Reserva vagas a etnicos-raciais no 
percentual de 20% (vinte por cento) nos 
concursos publicos para provimento de 
cargos e empregos publicos vinculados aos 
Poderes Legislative e Executive

A Camara de Vereadores do Municipio de Ariranha do Ivai, Estado do Parana, 
aprovou e eu, THIAGO EPIFANIO DA SILVA, Prefeito Municipal, sanciono a 
seguinte

LEI
Art. 1°. Ficam reservadas para etnicos-raciais o percentual de 20% (vinte 

por cento) das vagas oferecidas nos concursos publicos para provimento de 
cargos publicos efetivos e empregos publicos no ambito da Administragao 
Publica Municipal, seja ela na esfera Legislativa ou Executiva.

§1°- A reserva de vagas sera aplicada sempre que o numero de vagas 
oferecidas no edital de concurso publico ou de Processo Seletivo Simplificado 
- PSS for igual ou superior a tres.

§2°- Quando o numero de vagas reservadas nos termos desta Lei 
resultar em fragao, aplicar-se-a a seguinte regra:

I - Se a fragao for igual ou maior do que 0,5 (cinco decimos), o 
quantitative sera arredondado para o numero inteiro imediatamente superior; e,

II -- Se a fragao for menor do que 0,5 (cinco decimos), o quantitative 
sera arredondado para o numero inteiro imediatamente inferior.

§ 3°- Estabelecido o percentual de 20% (vinte por cento) no edital de 
abertura, a Administragao fica desobrigada a abrir nova reserva de vagas 
durante a vigencia do concurso em questao.

§ 4°- Mesmo se o numero de vagas inicialmente oferecidas nao 
comportar a reserva de 20% (vinte por cento), prevista no caput desta Lei, 
devera ser viabilizado ao candidato/a, no momento da inscrigao, a possibilidade 
de optar pelo sistema de reserva de vagas etnico-racial.

§ 5°- Na hipotese de nao preenchimento de vagas oferecidas pelo 
sistema de reserva, estas serao revertidas para os demais candidates 
qualificados no certame, pertencentes as vagas da ampla concorrencia, 
observada a respectiva ordem de classificagao.

Art. 2°. A reserva de vagas aos candidates etnicos-raciais devera 
constar expressamente nos editais dos Cone is Publicos ou Processo
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Seletivo Simplificado - PSS, os quais deverao especificar o total de vagas 
correspondentes a reserva para cada cargo ou emprego publico ofereddo naquele 
oertame.

:i§1°- A observancia do perceptual de vagas reservadas aos candidates 
etnicos-raciais dar-se-a durante todo o periodo de validade do concurso 
publico ou Processo Seletivo Simplificado - PSS e se aplicara a todos os 
cargos oferecidos no edital de abertura e/ou que surgirem durante a vigencia 
do concurso ou Processo Seletivo Simplificado - PSS, respeitando o previsto 
no Art. 1°, §2° e incisos desta Lei.

§2°- Uma vez optante pelo sistema de reserva para etnicos-raciais nao 
sera facultado a possibilidade de desistencia para concorrer na ampla concorrencia.

Art. 3°. Poderao concorrer as vagas reservadas a candidates (as) 
etnicos-raciais aqueles (as) que assim se declararem, expressamente, no ato 
da inscrigao no Concurso Publico ou Processo Seletivo Simplificado - PSS, os 
quais serao submetidos a avaliagao pela Comissao de Verificagao do 
Pertencimento Etnico-Racial.

§1°- Sem prejuizo ao disposto no caput, a auto declaragao, expressa, 
do (a) candidate (a) sera confirmada pelos membros da Comissao para 
Verificagao da Veracidade do Pertencimento Etnico-Racial, antes da publicagao 
da homologagao final das inscrigoes de todo e qualquer edital de Concurso 
Publico ou Processo Seletivo Simplificado - PSS.

§2°- A fungao da Comissao Permanente de Verificagao do 
Pertencimento Etnico-Racial sera receber, observar e entrevistar, na forma 
presencial ou por instrumento tecnologico que permita tal verificagao, o (a) 
candidate (a) com documento expresso de Auto declaragao de Pertencimento 
Etnico-Racial, devidamente preenchido e assinado de proprio punho, e, apos 
votagao, homologar ou nao o documento, utilizando exclusivamente o criterio 
fenotipico, sendo:

I - Cor da pele preta ou parda, a raga e etnia negra;
II - Outros tragos fenotipicos que identifiquem o candidate como 

pertencente ao grupo racial negro.

§3° - Para fins de homologagao da Auto declaragao de Pertencimento 
Etnico-Racial, nao sera considerada a ascendencia do (a) candidate (a).

§4° - Para fins de quorum, a Comissao Permanente de Verificagao do 
Pertencimento Etnico-Racial devera ser composta por, no minimo, 03 (tres) 
membros e em sua totalidade deve respeitar, obrigatoriamente, numeragao 
impar. /7/ )
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§5°- Na hipotese de constatagao de declaragao falsa, o (a) candidate 
(a) sera eliminado (a) do sistema de reserva de vagas para etnicos-raciais e 
passara a concorrer, exclusivamente, nas vagas oferecidas para a ampla 
concorrencia, sem qualquer prejufzo de responder por falsidade de auto 
declaragao, previsto no Codigo Penal.

§6°- Caso haja a aprovagao do (a) candidate (a) que concorrer pelo 
sistema de vagas para etnicos-raciais em Concurso Publico e/ou Processo 
Seletivo Simplificado - PSS, tal informagao devera integrar seus registros 
cadastrais.

§7° - Em qualquer hipotese ou fase de avaliagao pela Comissao de 
Verificagao do Pertencimento £tnico-Racial, devera ser assegurado (a) ao (a) 
candidate (a) a ampla defesa e contraditorio de todos os atos ate a decisao 
final da Comissao pela homologagao ou nao da Auto declaragao de 
Pertencimento litnico-Racial.

§8°- Encerrado o processo de verificagao e examinados eventuais 
recursos interpostos, a Comissao de Pertencimento £tnico-Racial reconhecer£ 
ou nao o direito de o (a) candidate (a) participar do sistema de reserva de 
vagas para etnicos-raciais, previsto nesta lei, sendo que, em caso de 
indeferimento o candidate retorna a participagao na ampla concorrencia;

§9°- Demais procedimentos norteadores, competencias e atribuigoes 
da Comissao de Pertencimento Etnico-Racial deverao ser instrumentalizadas 
por ato administrative proprio pelo Poder Executive e Legislativo.

Art. 4°. A presente lei abrange os Poderes Executive e Legislativo do 
Municipio de Ariranha do Ivai.

Art. 5°. As disposigoes desta Lei nao se aplicam aqueles concursos 
publicos e/ou Processo Seletivo Simplificado - PSS, cujos editais de abertura 
foram publicados anteriormente a sua vigencia.

Art. 6°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagao, ficando 
revogadas todas as disposigoes em contrario.

Edificio do Pago Munici 
mes de setembro de dois m\A

Ariranha do Ivai, aos vinte e dois dias do 
inj^e urn (22/09/2021).
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THIAGO EPIFANIO DA SILVA

Gestor Municipal


