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PROJETO DE LEI N'O6O/2018 DE 27 DE AGOSTO DE 2018.
tàrnara Munic
P-^!^^^r^ n
Dispõe sobre a criaçõo de uma central cle empregos para pessous
Portodorls dc de.licii nt it

a cÂruaRe MUNtctpAL DE BARRE|RAS, ESTADo DA BAHtA, no uso de
suas atribuiçôes legais e regimentais,
APROVA:

Art. 1' - Fica

o Poder Executivo autorizado a criar, no âmbito da Secretaria de Indústria,
Turismo do Município, uma Central de Empregos para pessoas portadoras de

Comércio e
deÍlciência, com o objetivo de encaminhá-las ao mercado de trabalho.

Art.2" - Caberá à Central de Empregos proceder a levantamentos quc indiquem a
existência de eventuais vagas para poÍadores de deficiência.
§ l'- Todo o deficiente poderá utilizar-se da referida Central. bastando. para tanto.
cadastrar-se junto à mesma.
§

2' - As empresas interessadas na mão-de-obra cadastrada poderão, também.

inscrever-se perante a Central.

Art.3" - O Município. na forma que lhe convier. oferecerá incentivos às empresas
empregadoras de pessoas portadoras de dehciência, nos termos da Lei.
Art. 4'- O Chefe do Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no prazo de 90
(noventa), contados de sua publicação.
Art. 5'-

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. revogadas as

disposições em contrario.
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Justificativa

A

inclusão de pessoas com deficiência é, ao mesmo tempo, um desafio uma

necessidade e uma grande oportunidade para as empresas. No Brasil a chamada Lei
de Cotas (art. 93 da Lei no 8.213/91) estabelece a obrigatoriedade de que empresas
com cem ou mais empregados preencham uma parcela de seus cargos com pessoas

com deficiência.

A

porcentagem varia

Íuncionários, com o mínimo de

2o/o

de acordo com a quantidade geral de

e o máximo de

5olo

(para organizaçÕes a partir de

mil colaboradores).
Porém, independente da obrigatoriedade este processo de inclusão tem uma série de

impactos tanto do ponto de vista social quanto econômico. Para os portadores de
deficiência, a atuação nas empresas significa uma forma de exercer uma ativtdade
laboral remunerada de maneira digna. E, ainda, a possibilidade de estabelecerem uma

interação constante com outros profissionais. Trata-se

de um caminho para

a

independência e a construção de uma autoestima mais saudável, o que favorece todo
o processo de sociabilidade desses indivíduos, inclusive em outros ambientes

A

intençâo

é promover a inclusão das pessoas com deficiência no mercado

de

trabalho e conscientizar o empresariado. Alem da intermediaçáo de mão de obra e
captação de vagas,

a Central

participa

e promove eventos que visem ampliar e

garantir a inclusão desta parcela da população. A Central quer sensibilizar Empresas
e Comunidades em relação às potencialidades das pessoas com deficiência e chamar
a atenção para suas necessidades, tanto para a definição de politicas públicas quanto

para o combate ao preconceito.

SALA DAS

SESSÕ

OSTO dC 20I8.

stL
Vereadora

-

PRB

Avenida CléristonAndrade, 1.353 - Baino São Miguel - Tel: (77) 3611-9600 - Fone/Fax: (77)3611-9628
Home Page: www.camaradebaneiras.ba.gov.br Ouüdoria: 0800-075-8101

