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Texto Compilado 

LEI Nº 2.998, DE 14 DE MAIO DE 1985. 
 
 

Estabelece normas de atendimento ao público em órgãos 
municipais aos casos que especifica. 

 
 

A Câmara Municipal de Guarulhos decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 
 
 

Art. 1º Os Órgãos da Administração Pública Municipal que, sob qualquer forma, atuem ou 
venham a atuar no atendimento direto ao público, deverão, no âmbito de suas atribuições, providenciar 
atendimento prioritário a Idosos, Deficientes Físicos e Gestantes. 

Art. 1º Os Órgãos da Administração Pública Municipal que, sob qualquer forma, atuem ou 
venham a atuar no atendimento direto ao público, deverão, no âmbito de suas atribuições, providenciar 
atendimento prioritário a Idosos, Gestantes e Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. (NR - Lei nº 

6.938/2011) 

Parágrafo único. Considerar-se-á Idosos nos termos dessa Lei, aqueles com mais de 60 
(sessenta) anos. 

Art. 2º Após a promulgação desse instrumento legal, o mesmo será afixado em todas as 
repartições ou órgãos da pública administração, objeto desta Lei. 

Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de 
verbas próprias, consignadas em Orçamento e suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 14 de maio de 1985. 
 

Dr. OSWALDO DE CARLOS 
Prefeito Municipal 

 

Registrada na Seção de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Guarulhos e 
afixada no lugar público de costume aos quatorze dias do mês de maio de mil novecentos e oitenta e 
cinco. 

Bel. JORGE BADIO DA SILVA 
Chefe da Seção de Expediente 
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