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DECRETO Nº 34853 
 
de 5 de abril de 2018. 
 
Regulamenta a Lei Municipal nº 7.318, de 10 de 
outubro de 2014, que disciplina o atendimento 
preferencial e prioritário às pessoas idosas, às 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, às gestantes, lactantes ou pessoas 
acompanhadas por crianças de colo. 

 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XIV, do artigo 63, da Lei 
Orgânica do Município e em conformidade com o que consta do processo administrativo 
nº 50199/2014; 

 
DECRETA: 
  
Art. 1º As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, de 

qualquer dos entes da Federação, as empresas concessionárias ou permissionárias de 
serviços públicos, as instituições financeiras ou bancárias e os estabelecimentos 
comerciais ou prestadores de serviços, em atividade no território municipal, estão 
obrigados a dispensar tratamento preferencial e prioritários na forma da Lei Municipal nº 
7.318/2014 e legislação pertinentes as pessoas: 

I - idosas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 
II - com deficiência ou mobilidade reduzida; 
III - gestantes; e 
IV - lactantes ou pessoas acompanhadas por criança de colo. 
 
Art. 2º Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 
I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei 

Federal no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que possui limitação ou incapacidade para o 
desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 

a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, 
apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 
tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, 
amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com 
deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não 
produzam dificuldades para o desempenho de funções; 

b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e 
um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 
2.000Hz e 3.000Hz; 

c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa 
acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos 
nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor 
que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 

 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente 

inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e limitações associadas a 
duas ou mais áreas de habilidades adaptativas; e 
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e) deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 
II - pessoa com mobilidade reduzida, aquela que, não se enquadrando 

no conceito de pessoa portadora de deficiência, tenha, por qualquer motivo, dificuldade de 
movimentar-se, permanente ou temporariamente, gerando redução efetiva da mobilidade, 
flexibilidade, coordenação motora e percepção; e 

III - idosos pessoas com idade igual ou superior a sessenta anos. 
 
Art. 3º O atendimento prioritário compreende tratamento diferenciado e 

atendimento imediato às pessoas mencionadas nos incisos I a IV do artigo1º, da Lei 
Municipal nº 7.318/2014. 

§ 1º O tratamento diferenciado inclui, dentre outros: 
I - assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações 

acessíveis; 
II - mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à 

altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas, conforme estabelecido nas 
normas técnicas de acessibilidade da ABNT; 

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência auditiva, 
prestado por intérpretes ou pessoas capacitadas em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
e no trato com aquelas que não se comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo 
cegas, prestado por guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento; 

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas com 
deficiência visual, mental e múltipla, bem como às pessoas idosas; 

V - disponibilidade de área especial para embarque e desembarque de 
pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI - sinalização ambiental para orientação; 
VII - divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento prioritário 

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida; e 
VIII - admissão de entrada e permanência de cão-guia ou cão-guia de 

acompanhamento junto de pessoa portadora de deficiência ou de treinador nos locais 
dispostos no caput do artigo 1º, da Lei Municipal nº 7.318/2014, bem como nas demais 
edificações de uso público e naquelas de uso coletivo, mediante apresentação da carteira 
de vacina atualizada do animal. 

§ 2º Entende-se por prioritário o atendimento prestado às pessoas 
referidas nos incisos I a IV, do artigo 1º, da Lei Municipal nº 7.318/2014, antes de 
qualquer outra, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento, observado 
o disposto no inciso I, do parágrafo único, do artigo 3o, da Lei no 10.741, de 1o de outubro 
de 2003 (Estatuto do Idoso). 

§ 3º Os órgãos, empresas e instituições referidos no caput do artigo 
1º devem possuir, pelo menos, um telefone de atendimento adaptado para comunicação 
com e por pessoas portadoras de deficiência auditiva. 

 
Art. 4º A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão - SADSAI  será a 

responsável pela vistoria inicial e aplicação das penalidades previstas nos inciso I 
(advertência) e II (auto de infração e multa) do artigo 4º, da Lei  Municipal nº 7.318/2014. 

Parágrafo único. Após a aplicação da sanção de multa nos casos 
necessários a Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, encaminhará o procedimento à 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano para aplicação da penalidade prevista no inciso III 
(suspensão temporária da Licença de funcionamento por 30 dias) do artigo 4º, da Lei 
Municipal nº 7.318/2014. 
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Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

 
Guarulhos, 5 de abril de 2018. 

 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

LAMEH ABDUL RAHMAN SMEILI 
Secretário de Assuntos Difusos 

 
 

Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de costume 
aos cinco dias do mês de abril de dois mil e dezoito. 
 
 

MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

de Relações Administrativas 
 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município em 06 de abril de 2018. 
 


