ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL D..E IMe!';B.AJ.BIZ.. .
•
GABINETE.C?0 PREFEITO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.482/ 2012
ESTABELECE PERÍlOOS PARA A REAi rzAÇkJ DE
CONCURSOS OU PROCSSOS SELEl1VOS PARA
PROt'M:NTO CE'CARoos-ElFAPI r:;N;kJ CE PR!NAS
EM NS111UÇÕES EDlx:ACIONAIS P\Í3LCAS E PRIVADAS
NO.ÃNBTO DOPllNCFIOE DÁ OUTRAS PROYICÊNCIAS.

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA,
PREFEITO
MUNICIPAL DE
IMPERATRIZ, ESTADO DO MARANHÃO..._EfiÇQ_ S.l\B~R A TODOS OS
SEUS HABITANTES ' QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU
SANCIONO A SEGUINTE LEI:
Art. 1° - As Provas de concurso público ou processo seletivo para
provimento de cargos públicos · serão realizados no período de domingo a
sexta-feira, no horário co111preendido entre 8h..e j~. _ __ _ __ ..
Parágrafo Primeiro - Quando imiíável a promoção de certame em
conformidade com o "caput do art. 1°", a entidade organizadora poderá
realizá-los no sábado devendo permitir ao candidato que alegar motivo de
crença religiosa a possibilidade de fazê-los após as 18h.
Parágrafo Segundo - A permissão de que trata o parágrafo primeiro
do art. 1° deverá ser precedida de requerimento.- assir:iado.. p.elo. próprio
interessado, dirigido à.'entidade organizadora, até 72 (setenta e duas) horas
antes do horário de inicio do certame.
Parágrafo Terceiro - Na hipótese do parágrafo primeiro do art. 1°, o
candidato ficará incomunicável desde o horário regular previsto para os
exames até o inicio do· horário altemativo para ele estabelecido previamente.
Artigo 2" · - É ª!>Segurado ao alu.n.Q, devidamente matriculado nos
estabelecimentos de ensino público ou privado, de ensino fundamental,
médio ou superior, a aplicação de provas em dias não coincidentes com o
perlodo de guarda religiosa previsto no "caput" do art. 1°.
Parágrafo Primeiro - Poderá o aluno, pelo mesmo motivo previsto no
art. 2°, requerer à escola que, em substituição à sua presença na sala de
aula, e para ~ns <!e obtenção de frequência, seja-lhe assegurada,
alternativamente," à apresentação de ·trabãlho escrito ou qualquer outra
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atividade de pesquisa acadêmica, determinados pelo estabelecimento de
ensino, observados os parâmetros curriculares.e.plano.d.e_aula d.o dia de sua
ausência.
··
·
Parágrafo Segundo - Os requerimentos de que trata o parágrafo
primeiro do art. 2°, serão obrigatoriamente deferidos pelo estabelecimento de
ensino.
Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão
à conta das dotações qrçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Artigo 4° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ·contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IMPERATRIZ, ESTADO DO
MARANHÃO, AOS 06 DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2012,
191.º DA INDEPENDÊNCIA E 124.0 DA REPÚBLICA.
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