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DESPACHO
PROJETO DE LEI

EMENTA: Estabelece a isenção da taxa de inscrição emNº 23/2020 concursos públicos municipais no âmbito do município de
Ribeirão Preto aos pais e/ou responsáveis legais de
pessoas com deficiência que comprovem renda familiar de
até dois salários minimos nacional, conforme específica e
dá outras providências.

Senhor Presidente,

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

Art. 1º Os pais ou responsáveis legais de pessoas com deficiência que comprovem renda familiar
deaté dois salários minimos nacional ficam isentas da taxa deinscrição para concursos públicos

municipais realizados no âmbito do municipio de Ribeirão Preto.

Parágrafo Único, Os pais ou responsáveis legais para exercero direito previsto no caput desta
lei ficam obrigados, no ato da inscrição no concurso público realizado pelo município de Ribeirão

Preto, a apresentar laudo médico que comprove a incidência da deficiência alegada na pessoa
com deficiência, a certidão de nascimento que comprove a paternidade e/ou maternidade ou

documentação que comprove a guarda da pessoa com deficiência e comprovante de renda

familiar no valor de até dois salários mínimos nacional,

Art. 2º Esia lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2020.

«Vereador
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JUSTIFICATIVA
O objetivo do presente projeto é isentar os pais e responsáveis legais que

comprovem ter filho (a) com deficiência e que possuem uma renda família de até

dois salários minimos nacional quando ocorrerem oportunidades de concursos

públicos municipais realizados pela prefeitura de Ribeirão Preto, no âmbito de toda

sua administração.

A pessoa com deficiência necessita de constantes cuidados e dedicação por

parte de seus país ot responsáveis, muitas vezes utilizando uma grande parte da

renda familiar para proporcionar uma melhor qualidade de vida aos mesmos.

No Intuito de garantir a participação de pais e responsáveis legais que

comprovem ter filho (a) com deficiência e se caracterizem em famílias

hipossuficientes, apresentamos o referido projeto, buscando entre tudo garantir

uma função social em concursos públicos realizados pelo município de Ribeirão

Preto.

Peço aos nobres vereadores e nobre vereadora o voto favorável ao projeto.

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 2020.
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