
LEI ORDINÁRIA N° 3134, DE 20 DE MAIO DE 2003

Cria o Programa Municipal de Ações Afirmativas no Município de Jaboticabal.

Autor: Vereador Sérgio Aparecido Ramos

MARIA CARLOTA NIERO  ROCHA,  Prefeita  Municipal  de  Jaboticabal,  Estado  de  São
Paulo, no uso de suas atribuições legais;

Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 22 de abril de 2.003,
decretou e ela sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art  1º  A presente lei erra o Programa Municipal de Ações Afirmativas, reservando 20%
das  vagas  para  o  acesso  dos  negros  a  cargos  públicos,  através  de  Concurso  Público  pela  Prefeitura
Municipal de Jaboticabal e realizações de Políticas Públicas para a população negra/afrodescendente. 

Art  2º  O candidato aos benefícios do Programa Municipal  de Ações Afirmativas deve
atender aos seguintes requisitos: 

a) tenha se auto definido como preto ou pardo, conforme a classificação oficial do IBGE,
no ato da inscrição à vaga pretendida e ao benefício previsto por esta lei. 

Parágrafo Único - a falsa declaração prestado quando da auto definição de etnia sujeitará
o autor às penas previstas pelo artigo 299 do Código Penal Brasileiro, além da perda do benefício. 

Art  3º  -  Será  estabelecido  coto  mínima  de 207 paro  o acesso de negros  aos  cargos
públicos municipais através de concurso público. 

Art  4º  O provimento de cargos nos órgãos e entidades da Administração Direta, Indireta e
Autárquica,  obedecerá o princípio  do concurso público de provas ou de proas e títulos,  e far-se-á com
reserva, do percentual de 20% (vinte por cento) dos vagas para os negros. 

Art  5º - Os candidatos negros ou pardo participarão dos Concursos Públicos em igualdade
de condições com os demais Candidatos, no que diz respeito ao conteúdo e avaliação de provas. 

§ 1" - Após o julgamento das provas, independente da lista geral, será elaborada a relação
dos candidatos negros aprovados e aptos ao preenchimento da cota estabelecida, observada a ordem de
classificação de pravas e de títulos entre 05 beneficiadas por esta lei. 

§ 2º  As vagas reservadas nos termos do artigo primeiro desta lei, ficarão liberadas na
mesma proporção em havendo número de vagas reservadas e na sua totalidade se não houver ocorrido
inscrições no concurso de candidatos negros.

Art. 5º-A   O preenchimento das vagas disponibilizadas no edital do concurso, bem como
das vagas que forem disponibilizadas durante o prazo de vigência do concurso, será feito na seguinte ordem:

I - Serão convocados os candidatos aprovados da lista geral. Interrompe-se a convocação
desta lista, quando o número de convocados alcançar à primeira vaga reservada às cotas raciais.

II - Sucessivamente, será convocado o candidato negro aprovado, que fez a opção pela
cota racial.

§  1º   A forma  de  convocação,  prevista  nos  incisos  I  e  II  deste  artigo,  cessa  com o
preenchimento das cotas de 20% previstas nesta Lei.

§ 2º Não serão excluídos da contagem prevista no inciso I  deste artigo os candidatos
convocados da lista geral que desistiram, expressa ou tacitamente.

 
§ 3º  Para efeito de preenchimento do inciso II deste artigo, no caso de desistência do

candidato declarado negro, deve-se prosseguir a convocação, até o final da lista de reserva de cotas.



§ 4º - Do total de vagas previstas no edital do concurso, mais as vagas que sobrevierem
durante o prazo de vigência do concurso, devem-se reservar 20% para os candidatos das cotas raciais.
(Artigo com acrescido com redação dada pela Lei nº 4643, de 2015).

Art. 5ºA  O preenchimento das vagas disponibilizadas no edital do concurso, bem como
das vagas que forem disponibilizadas durante o prazo de vigência do concurso, será feito na seguinte ordem:

 
I - Serão convocados os candidatos aprovados da lista geral. Interrompe-se a convocação

desta lista, quando o número de empossados alcançar a primeira vaga reservada às cotas raciais.

II -  Sucessivamente, será convocado o candidato negro aprovado, que fez a opção pela
cota racial.

§  1º  A forma  de  convocação,  prevista  nos  incisos  I  e  II  deste  artigo,  cessa  com  o
preenchimento das cotas de 20% previstas na Lei.

§ 2º Para efeito de preenchimento do inciso II  deste artigo,  no caso de desistência do
candidato declarado negro, deve-se prosseguir a convocação, até o final da lista de reserva de cotas.

§ 3º Do total de vagas previstas no edital do concurso, mais as vagas que sobrevierem
durante o prazo de vigência do concurso, devem-se reservar 20% para os candidatos das cotas raciais.

§ 4º  Para efeito  do cálculo  das vagas reservadas,  consideram-se todas as formas  de
preenchimento pela lista geral, inclusive as decorrentes de ordem judicial.

§ 5º O Departamento de Gestão de Recursos Humanos encaminhará, obrigatoriamente,
ao Conselho Municipal do Negro toda a relação de convocações e posses para efeito de fiscalização do
atendimento à reserva de vagas, sob pena de responsabilização administrativa do servidor omisso.  (Artigo
com redação dada pela Lei nº 4671, de 2015).

Art  6º  Os editais de concursos públicos a Serem publicados a partir da vigência desta lei,
conterão 05 elementos necessários ao conhecimento do que nela se contem, sob pena de nulidade. 

Parágrafo Único: As fichas de Inscrição, para os mesmos concursos, conterão campo para
que possa ser fornecida essa informação.  (Parágrafo acrescido com redação dada pela Lei nº 3901, de
2009).

Art  7  -  Caberá  ao  Conselho  Municipal  do  Negro  de  Jaboticabal  a  fiscalizar  o  pleno
cumprimento desta lei. 

Art 8 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jaboticabal, aos 29 de maio de 2.003.

MARIA CARLOTA NIRO ROCHA
Prefeita Municipal

MARCELO MALISANO BARRETO
Secretário de Governo

Registrada e publicada no Setor de Secretaria Geral, aos 20 de maio de 2.003.

IVANA MARIA MARQUES QUINTINO
Assistente Administrativo
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