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LEI Nº 6.776 
 
 

  Dispõe sobre a reserva de vagas em concurso público 

municipal às pessoas  portadoras  de    deficiência,   e 

contém outras disposições. 
  
 
  O Povo do Município de Uberaba, Estado de Minas 

Gerais, por seus representantes na Câmara Municipal, aprova, e eu, Prefeito, em 

seu nome, sanciono a seguinte Lei. 
 
 
  Art. 1º. Fica assegurado às pessoas portadoras de 

deficiência, o direito de se inscrever em concurso público municipal para provimento 

de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 

portadoras. 
 
  Parágrafo único. Serão reservadas até 20% (vinte por 

cento) das vagas oferecidas no concurso para as pessoas portadoras de 
deficiência. 
 
  Art. 2º. As vagas oferecidas serão preenchidas uma a 

uma quando o número de vagas impossibilitar o cálculo matemático do porcentual. 
 
  § 1º. Na hipótese acima, será a primeira vaga para o 

não deficiente e outra, se houver, ao deficiente. 
 
  § 2º. Caberá ao deficiente físico preencher 

requerimento próprio manifestando sua deficiência, o qual não o fazendo concorrerá 

em condições de igualdade  com os demais inscritos. 
 
  Art. 3º. O Poder Executivo através do órgão 

competente, determinará os critérios específicos de exame e seleção dos 

interessados,  compatíveis com cada deficiência de que são portadoras. 
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  Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
 
  Uberaba(MG), 10 de setembro de 1998. 
 
 

 

Dr. Marcos Montes Cordeiro 

Prefeito Municipal 
 
 

Luciano Correia de Paiva 

Chefe de Gabinete 

 
 

Wellington Cardoso Ramos 
Secretário de Governo 
 

 

Norton Costa Fernandez 

Secretário de Administração 
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