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Lei Nº 2552/1998

 Assegura e estabelece condições para contratação de pessoas deficientes pelo
regime Celetista através de convênio com a Associação Paranaense de
Reabilitação - APR.

A Câmara Municipal de União da Vitória, Estado do

Paraná, aprovou, e eu PEDRO IVO ILKIV, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte;

Lei:

Art. 1º - É assegurado aos deficientes até 2% do total dos cargos da administração direta e
indireta do Município de União da Vitória, através de admissão pelo regime da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, mediante celebração de convênio com a Associação Paranaense de
Reabilitação - APR.

& 1º - Entende-se por deficiente toda a pessoa que tem alterações ou distúrbios no seu
desenvolvimento bio-psico-social e apresente níveis de comportamento que exige modificação
ou adaptação através de programas educacionais e profissionalizantes para o seu perfeito
reajustamento social.

& 2º - Caberá aos órgãos competentes da administração direta e indireta do Município, em
colaboração com instituições de diagnóstico e reabilitação, estabelecer critérios para a admissão
de deficientes, estabelecendo as funções que os mesmos poderão exercer, de acordo com a
capacidade individual de cada indivíduo.

Art. 2º - Os cargos de que trata esta lei serão preenchidos exclusivamente por deficientes físicos,
visuais, auditivos e mentais, desde que já reabilitados e treinados por instituições competentes ou
que por estas sejam assim considerados.

Art. 3º - É assegurado ao deficiente fácil acesso ao seu local de trabalho.

Art. 4º - O Executivo Municipal regulamentará a presente lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário.
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União da Vitória, 20 de maio de 1998.  

PEDRO IVO ILKIV
Prefeito Municipal 


