
 
OFÍCIO Nº.050/2022-PL          Salto do Lontra, 28 de abril de 2022. 

 

 

DO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALTO DO LONTRA, ESTADO DO PARANÁ 

PARA: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

 

ASS: ENCAMINHA PROJETO DE LEI 

 

Senhor Presidente  

Senhores Vereadores 

  

 Comparecemos respeitosamente à presença de Vossa Excelência e demais Edis, com o 

especial objetivo de encaminhar para que seja analisado e aprovado o Projeto de Lei nº 

037/2022 que “Dispõe sobre a reserva de vagas, em concursos públicos no Município de Salto 

do Lontra, para candidatos afrodescendentes e dá outras providências.” 

 

 Os objetivos e justificativas estão anexos ao presente Projeto de Lei. 

 

 Aproveitamos a oportunidade, para renovar votos de elevada estima e consideração. 

  

Atenciosamente, 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

Exmo. Sr.  

João Carlos Dalberto 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de 

Salto do Lontra-PARANÁ 

 



 

 

 

 
                                                         JUSTIFICATIVA 

 

             PROJETO DE LEI Nº 037/2022 

 

 Valemo-nos da presente Justificativa para encaminhar a esta Colenda Casa de Leis o 

Projeto de Lei que Dispõe sobre a reserva de vagas, em concursos públicos no Município de 

Salto do Lontra, para candidatos afrodescendentes e dá outras providências. 

 

 O referido projeto pretende a atender a Recomendação Administrativa nº 001/2022 do 

Ministério Público do Paraná. 

 

 Tal projeto está em consonância com a Lei Federal 12.990/2014, no que pertine a reserva 

aos negros de percentual de vagas oferecidas em concursos públicos.  

 

 Diante do exposto, esperamos que este Projeto de Lei seja aprovado na sua totalidade. 

 

 Gabinete do Prefeito Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 28 de abril de 

2022. 

 

 

FERNANDO ALBERTO CADORE 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PROJETO DE LEI Nº 037/2022 

   28.04.2022 

 

 SÚMULA: Dispõe sobre a reserva de vagas, em 

concursos públicos no Município de Salto do Lontra, 

para candidatos afrodescendentes e dá outras 

providências.  

 

 

                      A Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, aprovou e eu 

FERNANDO ALBERTO CADORE, Prefeito Municipal sanciono a seguinte: 

 

LEI 

 

 

Art. 1º Ficam reservadas aos negros 10% (dez por cento) das vagas oferecidas nos concursos 

públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da Administração 

Direta e Indireta do Poder Executivo do Município de Salto do Lontra/PR.  

 

§ 1º A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecidas no concurso 

público for igual ou superior a 3 (três).  

 

§ 2º Caso a aplicação do percentual estabelecido no caput resulte em número fracionado, este 

será elevado para o primeiro número inteiro subsequente. 

 

§ 3º A reserva de vagas a candidatos negros constará expressamente dos editais dos concursos 

públicos, que deverão especificar o total de vagas correspondentes à reserva para cada cargo 

efetivo ou emprego público oferecido.  

 

 Art. 2º Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros aqueles que se 

autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição no concurso público, conforme o quesito 

cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

 

 Parágrafo Único - Comprovando-se falsa a declaração, o candidato será eliminado do concurso 

e, se houver sido nomeado, ficará sujeito à anulação da sua nomeação, após procedimento 

administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de 

outras sanções cabíveis.  

 

 Art. 3º Os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas 

destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso.  

 

§ 1º Os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla 

concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas.  

 



§ 2º Em caso de desistência de candidato negro aprovado em vaga reservada, a vaga será 

preenchida pelo candidato negro posteriormente classificado.  

 

§ 3º Na hipótese de não haver número de candidatos negros aprovados suficiente para ocupar as 

vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para a ampla concorrência e serão 

preenchidas pelos demais candidatos aprovados, observada a ordem de classificação.  

 

Art. 4º A nomeação dos candidatos aprovados respeitará os critérios de alternância e 

proporcionalidade, que consideram a relação entre o número de vagas total e o número de 

vagas reservadas a candidatos com deficiência e a candidatos negros.  

 

Art. 5º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Salto do Lontra, Estado do Paraná, em 03 de 

maio de 2022. 

 

 

JOÃO CARLOS DALBERTO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 


