
LEI N.º 3.728/2003. 
 
 

Súmula: DISPÕE SOBRE OS CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS RESERVA DOS 
ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, DEFINE CRITÉRIOS PARA S UA 
ADMISSÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 
A Câmara Municipal de Cascavel, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito Municipal, 
sanciono a seguinte Lei: 
 
Art. 1º - Fica assegurado às pessoas com deficiência o direito de se inscreverem em concurso 
público para ingresso em carreira da Administração Pública direta, indireta ou fundacional do 
município, em igualdade de condições com os demais candidatos, para provimento de cargo 
cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que possuem. 
 
Art. 2º - Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I – deficiência – toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica 
ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 
considerado normal para o ser humano; 
II – deficiência permanente – aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 
tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar 
de novos tratamentos; e 
III – incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com 
necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa 
com deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal 
e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida. 
 
Art. 3º - É considerada pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias: 
I – deficiência física – alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo 
humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de 
paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, 
triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, 
membros com deformidade congênita ou adquirida, fissura lábio palatal, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
II – deficiência auditiva – perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando 
de graus e níveis na forma seguinte: 
a) de 25 a 40 decibéis (db) – surdez leve; 
b) de 41 a 55 db – surdez moderada; 
c) de 56 a 70 db – surdez acentuada; 
d) de 71 a 90 db – surdez severa; 
e) acima de 91 db – surdez profunda; e 
f) anacusia; 
III – deficiência visual – acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho, após a 
melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (tabela de Snellen), ou ocorrência simultânea 
de ambas as situações; 
IV – deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com 
manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de 
habilidades adaptativas, tais como:  
a) comunicação; 
b) cuidado pessoal; 
c) habilidades sociais;  
d) utilização da comunidade; 
e) saúde e segurança; 
f) habilidades acadêmicas; 



g) lazer; e 
h) trabalho;  
V – deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
 
Art. 4º - Os candidatos com deficiência, em razão da necessária igualdade de condições, 
concorrerão a todas as vagas, sendo reservado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total das 
vagas em face da classificação obtida.  
 
Parágrafo único - Caso a aplicação do percentual de que trata o artigo anterior resulte em 
número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subseqüente. 
 
Art. 5º - Não se aplica o disposto do artigo anterior nos casos de provimento de cargo em 
comissão ou função de confiança, de livre nomeação e exoneração. 
 
Art. 6º - Os editais de concursos públicos deverão conter: 
I – o direito do candidato com deficiência de concorrer a todas as vagas, sendo reservado no 
mínimo o percentual previsto na Lei em face da classificação obtida; 
II - o número de vagas existentes, bem como o total correspondente à reserva destinada à 
pessoa com deficiência; 
III - as atribuições e tarefas essenciais dos cargos; 
IV - previsão de adaptação das provas e os recursos necessários para o desempenho da 
função;  
V - exigência de apresentação pelo candidato com deficiência, no ato da inscrição, de laudo 
médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao 
código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, bem como a provável 
causa da deficiência;  
VI – no ato da inscrição o candidato com deficiência deve requerer as condições  diferenciadas 
e/ou a dilatação de horário para participação das provas. 
 
Parágrafo único  - No caso da pessoa com deficiência mental, o laudo médico com o devido 
CID a que se refere o inciso anterior,  poderá ser substituído por uma avaliação 
psicopedagógica efetuada por psicólogos e pedagogos especializados na área da deficiência 
mental, vinculados a programa ou instituição especializada devidamente credenciado pelo 
sistema de ensino. 
 
Art. 7º - É vedado à autoridade competente obstar a inscrição de pessoa com  deficiência em 
concurso público para ingresso em carreira da Administração Pública direta, indireta ou 
fundacional do município. 
 
Art. 8º - O candidato com deficiência deverá requerer, no ato da inscrição, as condições 
diferenciadas de que necessita para a realização das provas. 
 
Art. 9º - Para atender as diferentes necessidades das pessoas com deficiência podem ser 
providenciados os seguintes recursos: 
I – Para o candidato surdo: 

a) presença de intérprete de língua de sinais para viabilizar a compreensão dos comandos 
da prova e dos conceitos referentes às questões; 

b) participação de profissional da área de educação de surdos, junto à banca  para a 
avaliação de texto escrito dentro dos parâmetros de flexibilidade que permitam maior 
enfoque nos aspectos semânticos que nos aspectos estruturais da linguagem; 

c) na hipótese em que a realização das provas dependa da intervenção de terceiros, 
deverão ser utilizados meios que permitam recuperar com segurança, para efeito de 
recurso, as informações que serão passadas ao  candidato e suas respostas às 
questões formuladas. 



II – Para o candidato com deficiência visual/cego: 
a) apresentação de textos ampliados ou utilização de lupas ou réguas de leitura;  
b) emprego de equipamentos específicos, tais como: provas com ledor, provas orais 

gravadas, provas impressas no sistema braille, provas em meio eletrônico utilizáveis 
com software leitor de tela, material em relevo para gráficos, sorobã e máquina de 
datilografia comum ou em braille. 

III – Para o candidato com deficiência física: 
a) Adaptação do espaço físico (rampas, portas, sanitários), do mobiliário e dos 

equipamentos no local das provas; 
b) Apoio de fiscal da banca especial para manuseio dos cadernos de provas e registro de 

respostas; 
c) Uso de provas por meios eletrônicos utilizáveis em computadores ou de recursos 

similares facilitadores para candidatos com comprometimento dos membros superiores; 
d) Reserva de vagas em estacionamento próximo ao local de provas. 

IV – Para o candidato com deficiência mental: 
a) Para os cargos que exigem apenas a alfabetização, sem a necessidade de 

comprovação escolar, os conteúdos da prova também serão aplicados adotando-se 
métodos de avaliação prática/concreta, atribuindo-se maior peso aos resultados obtidos 
nas provas práticas. 

 
Art.10 - Quando necessário, o órgão responsável pela realização do concurso poderá 
assegurar bancas especiais com a presença de profissionais especializados nas áreas das 
deficiências. 
 
Art.11 - O candidato com deficiência que necessitar de tempo adicional para realização das 
provas deverá requerê-lo, mediante justificativa, no ato da inscrição. 
 
§ 1º – O tempo adicional, a que se refere o artigo anterior, poderá  ser prorrogado até 50% 
(cinqüenta por cento) do tempo normal previsto para a realização das provas. 
 
§ 2º -  A necessidade da prorrogação do prazo será avaliada, caso a caso, pela Equipe 
Multiprofissional constituída conforme o artigo16. 
 
Art. 12 - Resguardadas as condições diferenciadas solicitadas de acordo com o artigo 8º, a 
pessoa com deficiência participará do concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos no que concerne:  
I – ao conteúdo das provas; 
II - à avaliação e aos critérios de aprovação;  
III - ao horário e ao local de aplicação das provas; e 
IV - à nota mínima exigida para todos os demais candidatos. 
 
Art.13 - A publicação do resultado final do concurso será feita em duas listas, contendo, a 
primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos candidatos com deficiência, e a 
segunda, somente a pontuação destes últimos. 
   
Art. 14 – No momento da nomeação ou contratação, devem ser chamados alternados e 
proporcionalmente os candidatos das duas listas, prosseguindo-se até a caducidade do 
concurso. 
 
§ 1º - Para efeito de tornar compatível o princípio da reserva com a ordem de classificação, a 
convocação de forma alternada deve iniciar-se com os candidatos da lista geral, passando-se 
ao primeiro da lista especial já no primeiro bloco de convocados, seja qual for o número, de 
chamados, aplicando-se sempre a regra do parágrafo único do artigo 4º desta Lei. 
 



§ 2º - Caso o concurso, numa primeira convocação, seja destinado ao preenchimento de 
apenas uma vaga, esta deve ser preenchida pelo candidato que consta em primeiro lugar na 
lista geral, mas a próxima convocação deverá necessariamente ser destinada ao candidato da 
lista especial. 
 
§ 3º - O candidato com deficiência aprovado e cuja classificação permita que seja chamado na 
primeira convocação, mesmo sem a reserva, não deve ser computado para a reserva a ser 
cumprida naquele concurso, passando-se ao próximo candidato aprovado da lista especial. 
 
Art. 15. Na inexistência de candidatos habilitados para todas as vagas destinadas às pessoas 
com deficiência, as remanescentes serão ocupadas pelos demais candidatos habilitados, com 
estrita observância da ordem classificatória. 
 
Art. 16 - O órgão responsável pela realização do concurso terá a assistência de uma Equipe 
Multiprofissional que será constituída da seguinte forma: 
 
I – um Médico;  
II - um representante da APPIS - Assessoria de Políticas Públicas e da Inclusão Social da 
Pessoa com Deficiência; 
IV - um representante das entidades de ou para pessoas com deficiência, eleito pelas mesmas; 
V – um representante do Departamento de Recursos Humanos. 
 
Parágrafo único. A Equipe Multiprofissional, quando necessário, poderá solicitar o auxilio de 
profissional da função almejada e/ou de especialista da área da deficiência do candidato. 
 
Art.17 - A Equipe Multiprofissional deverá ser constituída no ato de encerramento das 
inscrições e terá a seguintes atribuições: 
I – auxiliar o órgão responsável pela realização do concurso nas questões referentes à pessoa 
com deficiência; 
II – avaliar e deliberar se o candidato com deficiência atende aos critérios estabelecidos nesta 
lei, exarando decisão fundamentada; 
III – acompanhar e avaliar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência do 
candidato, no estágio probatório. 
 
§ 1º - A administração deve garantir, no estágio probatório e no período de efetividade, os 
apoios técnicos necessários, as adaptações ambientais e outras que garantam o acesso, a 
melhoria funcional e autonomia pessoal. 
 
§ 2º - A Equipe Multiprofissional, caso julgue necessário, poderá solicitar a realização de 
perícia médica, por profissional da área da deficiência em questão, dentre aqueles 
pertencentes ao quadro próprio do Município. 
 
§ 3º - Da decisão proferida, conforme o inciso II, do artigo anterior, caberá recurso 
administrativo a Comissão de Concurso. 
 
Art.18 - A Equipe Multiprofissional presta relevante serviço público, e seus membros não 
receberão nenhuma espécie de remuneração. 
 
Parágrafo Único – Os órgãos governamentais e entidades não governamentais indicarão, 
através de ofício endereçado ao Chefe do Poder Executivo Municipal, as pessoas que os 
representarão, bem como os respectivos suplentes, que serão nomeados através de ato 
próprio do Poder Executivo Municipal. 
 
Art. 19 – No exame pré-admissional, o médico poderá solicitar o apoio da Equipe 



Multiprofissional. 
 
Art. 20 - Na avaliação do estágio probatório serão levados em consideração às condições de 
acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas.   
 
Art. 21 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial Lei n.º 2.537/95. 

 
Gabinete do Prefeito Municipal 

Cascavel, 07 de novembro de 2003. 
 

EDGAR BUENO 
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