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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decreto 

LEI Nº 3.372, DE 29 DE SETEMBRO DE 1988. 
 
 

Institui no Município de Guarulhos o passe gratuito aos 
aposentados nas linhas Municipais de Transporte Coletivo. 

 

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

Art. 1º As empresas concessionárias e permissionárias de transporte coletivo municipal, 
ficam obrigadas a transportar gratuitamente, fora dos horários de pico, os aposentados, residentes em 
Guarulhos, portadores de identificação especial fornecida pela Prefeitura Municipal de Guarulhos. 

§ 1º Fará jus ao passe gratuito os aposentados que percebem até 3 (três) vezes o piso 
salarial e não possuam outra fonte de rendimento. 

§ 2º Classificam-se, para os efeitos desta Lei, fora dos horários de pico, os seguintes 
períodos: 

- entre as 20 (vinte) horas e as 5 (cinco) horas; 

- entre as 8 (oito) horas e as 16 (dezesseis) horas sendo estes horários correspondentes à 
partida do veículo do ponto inicial ou final. 

Art. 2º Pelo transporte referido não está a municipalidade obrigada, perante as empresas 
permissionárias e concessionárias, a qualquer retribuição ou contra-prestação de qualquer natureza. 

Art. 3º O Executivo Municipal, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação 
desta Lei, baixará Decreto Regulamentador. 

Art. 4º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, correrão por conta de 
verbas próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 29 de setembro de 1988. 
 

DR. OSWALDO DE CARLOS 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Expediente do Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de 
Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e nove dias do mês de setembro de mil 
novecentos e oitenta e oito. 
 

BEL. VALTER MANDOTTI 
Diretor 
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