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PROJETO DE LEI N° 095 DE 09 DE SETEMBRO DE 2021

“Institui no ambito municipal a 
criagao do Selo “Empresa Amiga da 
pessoa com Deficiencia, e da outras 
providencias.
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Art. 1° - Fica instituido o Selo “Empresa Amiga da Pessoa com 
Deficiencia que sera concedido as empresas do setor privado instaladas do 
Municipio de Cajamar/SP de comprovem a adopao de praticas de incentive a 
inclusao do cidadao com deficiencia no mercado de trabalho.

Art. 2° - O Selo “Empresa Amiga da Pessoas com Deficiencia “constara 
de urn certificado fornecido a cada empresa, tenho ela o direito de fazer uso 
publicitario do referido Selo, chancela oficial que podera ser utilizada nas 
veiculagoes publicitarias que promover, sendo vedado o anuncio de 
fornecedores de produtos ou servipos inadequados a crianpa e ao adolescente, 
como bebidas alcoolicas, tabaco e armas.

Art. 3° - Entenda - se por medidas de incentivo a inclusao do cidadao 
com deficiencia no mercado de trabalho.

I - A disponibilizapao de vagas que extrapolem o minimo de reserva de 
vagas previsto na lei 8.213/1991.

II - Que oferecem capacitapao e treinamento de forma continua, 
destinados as pessoas com deficiencia, de maneira a inseri-las no seu quadro 
de funcionarios, facilitam sua contratapao e inserpao no mercado de trabalho, 
bem como garantir sua permanencia e produtividade no ambiente de trabalho.

Ill - garantir a acessibilidade na estrutura fisica da empresa.

Art. 4° - O selo Empresa Amiga da Pessoa com Deficiencia constara de 
urn certificado fornecido a empresa pelo Poder Legislativo, iletrado com Brasao 
do Municipio, com o logotipo de Camara Municipal de Cajamar e com o 
simbolo universal de acessibilidade, sendo assinado pelo Presidente da 
Camara Municipal.
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Art. 5° - A concessao do selo Empresa Amiga da pessoa com 
Deficiencia sera realizada pela Camara Municipal de Cajamar em solenidade 
especial, por ocasiao da comemoragao na semana Nacional da Pessoa com 
Deficiencia Intelectual e Multipla, Lei 13.585/2017, sempre nos dias 21 a 28 de 
agosto de cada ano.

Art. 6° esta lei entra em vigor na data de sua publicagao, revogadas as 
posigoes em contrario.
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JUSTIFICATIVA

0 vereador Flavio Alves Ribeiro “Flavio Comajo”, vem apresentar para 
deliberapao plenaria o projeto de lei “Empresa Amiga da Pessoa com 
Deficiencia, pois a infepao e que se assegure o direito de igualdade e 
condipoes de acessibilidade a todo cidadao residente no municipio a contratar 
para seu quadro de funcionarios pessoas com deficiencia, nao apenas 
contratado o mmimo exigido por lei, mas buscando torna a inclusao acessivel e 
amigavel a todos.

A legislapao municipal vem ai encontro da lei Brasileira de inclusao da pessoa 
com deficiencia (13.146), regulamentada no ano 2015 em nivel federal. “Mas a 
lei nacional parece que fica muito distante. Com a lei municipal vai haver um 
fortalecimento para fiscalizar e cobrar. E um animo maior nessa luta das 
pessoas com deficiencia “

Alem do mais uma ampla conscientizapao do comercio com relapao a 
acessibilidade. A importancia dessa lei e mostrar que e muito importante incluir 
esse publico e tambem que e publico de representatividade que pode vir a 
consumir mais no comercio local, caso ele esteja preparado para recebe-los.

O objetivo maior e mostrar que isso e um investimento para empresarios e nao 
um custo, que o empresario pode vir a vender com essas pequenas mudanpas 
em empresas. Uma das primeiras atividades serao formarem comissoes para 
avaliar se as empresas que poderao e querem receber o Selo de Empresa 
Amiga de Deficiente fisico e das pessoas com Mobilidade Reduzida.
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