
Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas
comissão de Direitos Humanos, cidadania, Assuntos Indígenas e Legislação

Participativa (CDHCLP)

PROJETO DE LEI ru'3{IBlrg

Altera a Lei ne 4.605, de 28 de maic de 2018, que

"estabelece normas gerais para a realização de

concurso público pela administração direta,

autárquica e fundacional no Estado do

Amazonas".

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS

DECRETA:

Art. le. O inciso Vl do $1e do artigo 7s da Lei ne 4.605, de 28 de maio de 201-8
passa a vigorar com a seguinte redação

" Art.79......

5le

Vl - Serão reservadas vagas a serem preenchidas por pessoa com deficiência no

patamar mínimo de 1O% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento),

para cada cargo, desprezada a parte decimal." (N.R)

Art. 2s. lnclui o artigo 75-A na Lei ns 4.605, de 28 de maio de 20L8, com a

seguinte redação:

"Art. 75-A. Quando a reserva de vagas for de IO% (dez por cento), o primeiro

candidato com deficiência classificado será nomeado ara ocupar a 33 vaga,

enquanto os demais serão nomeados para a a, 313 ì/agas e assim

sucessivamente, respeitada a ordem de classifi
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Art. 3e. lnclui o artigo 75-B na Lei ne 4.605, de 28 de maio de 2018, com a

seguinte redação:

"Art. 75-8. Quando a reserva de vagas for de 20% (vinte por cento), o primeiro

candidato com deficiência classificado será nomeado para ocupar a 3e vaga,

enquanto os demais serão nomeados para a Be, 134, L8?,234 vagas e assim

sucessivamente, respeitada a ordem de classificação."

Art. 4e. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário da Assembleia
Manaus, 04 de junho de 2019.
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JUSTIFICATIVA

A presente propositura de alteração e inclusão dos artigos, busca que a pessoa

com deficiência (PCD) tenha o pleno exercício de seus direitos constitucionais, dentre

outras, considerando que, conforme o art.5e, caput, da Constituição de LgBB, todos

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se a

inviolabilidade do direito à igualdade.

A Lei Estadual de lnclusão diz em seu artigo 1e que a lei consolida a legislação

relativa à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida no Estado do Amazonas, em

vigor, e a partir de então, incorporará continuamente as novas leis pertinentes a este

segmento populacional, e dá outras providências.

Em seu artigo 144, a mesma lei assegura à pessoa com deficiência o direito de

se inscrever em concursos públicos, vestibulares e exames a ser realizados no Estado

do Amazonas em igualdade de condições com os demais candidatos. E em seu 5le,

será reservado, no mínimo LO% (dez por cento) de vagas do total, a serem preenchidas

por pessoas com deficiência.
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