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Dispõe sobre Reserva de vagas em cargos e empregos públicos 
para pessoas portadoras de deficiência e define critérios para 
sua admissão. 

Dispõe sobre reserva de vagas em cargos e empregos públicos 
para pessoas com deficiência e define critérios para sua 
admissão. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Senhor WANDERLEY SIMONE FIGUEIREDO, nos 
termos do § 7º do artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril de 

1990, FAZ SABER que, em decorrência do silêncio do Senhor Prefeito Municipal, em relação ao 
comunicado de rejeição de Veto Total aposto ao Autógrafo nº 087/95, referente ao Projeto de Lei nº 

481/94, de autoria da Vereadora DALILA FIGUEIREDO, promulga a seguinte Lei: 
 

Art. 1º Ficam os órgãos da Administração Municipal direta e indireta obrigados a reservar 
5% (cinco por cento) dos cargos e empregos a serem preenchidos, por concurso público, para pessoas 
portadoras de deficiências. 

Art. 1º Ficam os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta obrigados a reservar 
5% (cinco por cento) dos cargos e empregos públicos a serem preenchidos, por concurso público, para 
pessoas com deficiência. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Parágrafo único. Entende-se como pessoas portadoras de deficiência o indivíduo que 
apresenta em certo grau uma deficiência mental, motriz ou sensorial, com caráter habitual, de 
cronicidade e persistência de alteração de vida. 

Parágrafo único. Entende-se como pessoa com deficiência, o indivíduo que apresenta em 
certo grau anomalia física, intelectual ou sensorial, em caráter habitual e permanente, de cronicidade e 
persistência de alteração de vida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º As pessoas portadoras de deficiência, admitidas nos termos desta Lei exercerão 
funções compatíveis com as limitações que apresentarem. 

Art. 2º As pessoas com deficiência admitidas nos termos desta Lei exercerão funções 
compatíveis com as limitações que apresentarem. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º Os critérios de avaliação para admissão serão estritamente funcionais, inclusive os 
exames médicos, que serão realizados por especialistas no tipo de deficiência do candidato, após as 
provas do concurso, devendo aqueles exames serem orientados no sentido da função a ser exercida 
pelo deficiente. 

§ 1º Os critérios de avaliação para admissão serão estritamente funcionais, inclusive, o 
exame médico que será realizado por especialista no tipo de deficiência do candidato, após as provas do 
concurso, devendo aquele exame ser orientado no sentido da função a ser exercida pelo candidato com 
deficiência. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 2º É assegurado ao deficiente a possibilidade de acesso ao seu local de trabalho. 
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§ 2º É assegurado ao candidato com deficiência a possibilidade de acesso ao seu local de 
trabalho. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 3º A chamada dos candidatos portadores de deficiência aprovados e classificados em 
concurso público obedecerá a proporcionalidade de vagas reservadas a deficientes. (NR - Lei nº 5.591/2000) 

I - A cada 20% (vinte por cento) de candidatos aprovados chamados para assumir os devidos 
cargos, 5% (cinco por cento) desse total de 20% (vinte por cento) deverão ser garantidos a candidatos 
portadores de deficiência. (NR - Lei nº 5.591/2000) 

§ 3º A cada 20% (vinte por cento) de candidatos aprovados e chamados para assumir as 
vagas dos cargos ou empregos públicos constantes do respectivo Edital do Concurso Público, 
proporcionalmente 5% (cinco por cento) desse total deverão ser assegurados aos candidatos com 
deficiência, nos termos do artigo 1º desta Lei. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º Os órgãos da Administração Pública Municipal direta e indireta, encaminharão 
anualmente ao Conselho Municipal da Pessoa Deficiente (C.M.P.D.), a relação dos funcionários e 
empregados portadores de deficiências existentes em seus quadros, bem como o número de vagas 
oferecidas no ano anterior. 

Art. 3º Os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta encaminharão até 31 
de janeiro de cada ano, à Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a relação dos servidores com 
deficiência reduzida existentes em seus quadros, bem como o número de vagas oferecidas no ano 
anterior. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 4º Os administradores e dirigentes dos órgãos públicos serão responsabilizados pelo 
não cumprimento desta Lei, nos termos do artigo 79, Inciso XI, da Lei Orgânica do Município de 
Guarulhos. 

Art. 5º O disposto nesta Lei não se aplica aos cargos em comissão declarados em Lei de livre 
nomeação e exoneração. 

Art. 6º O Executivo Municipal regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua publicação. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara Municipal de Guarulhos, 20 de março de 1996. 
 

 WANDERLEY SIMONE FIGUEIREDO HAMILTON PETITO 
 Presidente 1º Secretário 
 

Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada em lugar público de costume, aos 
vinte dias do mês de março de mil novecentos e noventa e seis. 

 

PAULO ROBERTO MAGALHÃES 
Diretor de Plenário 

 
Publicada no Jornal Folha Metropolitana de 27 de março de 1996. 
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Texto atualizado em 24/4/2015. 
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