História – Legislação - Exemplos

Aproximando Pessoas e Empresas

A Pessoa Com
Deficiência
“Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física,
mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação
com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua

participação plena e efetiva na sociedade em igualdade
de condições com as demais pessoas”.
LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015.
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Sistema de
Cotas
Ao Redor
do Mundo
Todos os países
desenvolvidos possuem
cotas trabalhistas para
pessoas com deficiências! ☺
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Legislação
Art. 93 da Lei nº 8.213/91 - Introduzido
no Brasil em 1991;
Tanto para verificar se a empresa está
obrigada a ter pessoas com deficiência no
seu quadro, isto é, ter 100 (cem) ou mais
empregados, como para fixar o percentual
dos cargos a serem preenchidos, deve ser
utilizado o número de empregados da
totalidade de estabelecimentos da
empresa no Brasil (art. 10, § 1º, da
Instrução Normativa nº 20/01);
Empresa com 100 (cem) ou mais
empregados esta obrigada a preencher
com pessoas com deficiência ou
reabilitados
em
seu
quadro
de
funcionários na seguinte proporção:

Dados do IBGE
Atualizado em 2010

Def.

Não Def.

Dados do Censo 2010 revelam deficiência
em 23,9% da população.
No Brasil 45,6 milhões de pessoas têm
algum tipo de deficiência (física, visual,
auditiva, intelectual e múltipla).
São 9 milhões de pessoas somente no
Estado de São Paulo.
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Lei Brasileira
de Inclusão
Sancionada em 2015 entrou
em vigor no início de 2016.
Também chamada de Estatuto
da Pessoa com Deficiência, a
lei possui mais de 100 artigos,
todos com um objetivo único:
promover
equiparação
de
oportunidades, autonomia e
acessibilidade a esse segmento
da população brasileira.

A pessoa com deficiência tem
direito ao trabalho de sua livre
escolha e aceitação, em
ambiente acessível e inclusivo,
em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas.

É vedada restrição ao trabalho da
pessoa com deficiência e qualquer
discriminação em razão de sua
condição, inclusive nas etapas de
recrutamento, seleção, contratação,
admissão, exames admissional e
periódico, permanência no
emprego, bem como exigência de
aptidão plena.

Trechos
Importantes da Lei
Ambientes, programas e
serviços a serem usados por
todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou
de projeto específico,
incluindo os recursos de
tecnologia assistiva

É garantida aos trabalhadores
com deficiência acessibilidade
em cursos de formação e de
capacitação.

Nº de Funcionários X % de Vagas
Empresas com mais de 100 funcionários precisam de:
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Número de
Funcionários
De 100 a 200
De 201 a 500

%
de vagas
2%
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De 501 a 1000

4%

1001 ou mais
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Multas Geradas Pelo
Descumprimento da Lei!

0 a 20%
Empresas entre 100 e
200 empregados

Em 2018 a multa pelo descumprimento da Lei de Cotas passou a valer de
R$ 2.331,32 a R$ 233.130,50
IMPORTANTE: enquanto houver a irregularidade a multa pode ser diária!

20% a 30%

30% a 40%

40% a 50%

Empresas entre 201 e
500 empregados

Empresas entre 501 e
1000 empregados

Empresas com mais de
1000 empregados

O valor é calculado pela multiplicação do número de trabalhadores com deficiência ou reabilitados que deixaram de ser contratados (ou seja, o número de vagas
da cota não preenchidas) pelo valor mínimo legal, acrescido de percentual variável (ver acima), conforme Portaria Nº 1.199/2003”.
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http://www.trtsp.jus.br/geral/tribunal2/ORGAOS/MTE/Portaria/P1199_03.htm
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Descobrir Como
Regularizar Sua
Empresa?
Fale com um de nossos consultores!
Email: inclusao@inclusaocorporativa.com.br
Fone / Whatsapp: 11 9.4585.4495
Fone / Whatsapp: 11 9.6592.2627
Site: www.inclusaocorporativa.com.br

