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LEI N2. 32/93 

"Disciplina vagas dos cargos de carreira 

do Funcionalismo Público Municipal, para deficientes físicos". 

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito 

do Município de Nova Canaã Paulista, Esta 

do de São Paulo, usando das atribuições * 

legais, etc., 

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Nova 

Canaã Paulista, Estado de São Paulo,' aprovou e ele sanciona e pro- 

mulga a seguinte Lei: 

Artigo 12) - A Prefeitura Municipal reser 

vará 3% (três por cento) dos cargos de carreira do funcionalismo pú 

blico municipal, os quais deverão ser preenchidos por deficientes * 

físicos. 

Artigo 22) - Os deficientes físicos com 

problemas de ordem visual auditivo, motora ou outros, serão aprovei 

tados tanto quanto possível em serviços que não lhes causem cons- * 

trangimento em virtude de suas deficiências. 

Artigo 32) - Os Diretores de Departamen-

tos cuidarão para que deficientes físicos lotados em seus Deptos * 

possam desempenhar atribuições compatíveis com as possibilidades * 

dos mesmos, sem prejuizos dos serviços. 

Artigo 42) - A condição de deficiente fí-

sico não confere ao servidor faro especial em relação aos demais 

sendo-lhes impostas as mesmas exigências imputadas aos não deficien 

tes, quais sejam: documentação, competência, probidade, assiduidade 

produtividade e outros requesitos próprios da função pública. 

Artigo 52) - O Departamento Municipal de 

Saúde expedirá laudos médicos nos quais poderão ser sugeridos traba 

lhos adequados às possibilidades de cada um. 

Artigo 62) - Esta Lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
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Prefeitura Municipal de Nova Canaã Pau-

lista, 18 de Junho de 1993 

Carlos Aparecido Martines Alves 

Prefeito Municipal 

Registrada no livro próprio. Afixada no lugar de costume. Determina 

da a publicação na imprensa local. 

Anteno 	atti  

Diretor de ,§ili istraçg.o 
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