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LEI Nº 3.449, DE 24 DE MAIO DE 1989. 
 
 

Cria Centro de Convivência, Terapia e Reabilitação para 
excepcionais e dá outras providências. 

 
 

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

Art. 1º Fica criado no Município de Guarulhos um Centro de Convivência, Terapia e 
Reabilitação para excepcionais. 

§ 1º A instalação e implantação do Centro ora criado ficará a cargo da Prefeitura Municipal 
de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde. 

§ 2º O Centro de Convivência, Terapia e Reabilitação de que trata o caput do presente 
artigo, destinar-se-á ao atendimento de excepcionais carentes residentes no Município, a titulo gratuito, 
e a não carentes, residentes no Município ou não, mediante a cobrança de valores a serem 
estabelecidos em Decreto regulamentador da presente Lei. 

Art. 2º A Municipalidade fica desde já autorizada a firmar convênios com entidades públicas 
ou privadas para propiciar o fiel cumprimento à presente Lei. 

Art. 3º A Prefeitura Municipal de Guarulhos poderá utilizar-se de profissionais da categoria 
de: Médico, Fonoaudiólogo, Fisioterapeuta, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Assistente Social, 
Enfermeiros, Professores especializados e Auxiliares, do quadro de funcionários já existentes, a fim de 
implantar e colocar em funcionamento o Centro em questão. 

Art. 4º O Senhor Chefe do Executivo escolherá local a ser instalado o Centro, bem assim 
estipulará sua capacidade de atendimento. 

Art. 5º O estabelecimento ora criado tem por finalidade o atendimento a excepcionais na 
faixa etária de 03 (três) meses a 14 (catorze) anos de idade, portadores de distúrbios neuro-motores, em 
regime de ½ período ou período integral. 

Art. 5º O estabelecimento ora criado tem por finalidade o atendimento a excepcionais na 
faixa etária de 3 (três) meses a 14 (catorze) anos de idade, com distúrbios neuromotores, em regime de 
½ período ou período integral. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Parágrafo único. Os próprios alunos trarão de casa suas refeições. 

Art. 6º O atendimento far-se-á através de grupos compostos por até 07 (sete) crianças, 
divididos em: Berçário, Maternal e Grupos de Trabalho. 

Parágrafo único. Cada criança terá atendimento individual com cada profissional integrante 
da equipe de trabalho da unidade, dentro de suas necessidades. 

Art. 7º O objetivo do Centro de Convivência, Terapia e Reabilitação para excepcionais é 
oferecer à criança condições de vivência e situações próprias do dia-a-dia, procurando integrá-la ao 
meio em que vive. 
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§ 1º O método a ser utilizado, o material de trabalho e a aparelhagem necessária, deverão 
ser estipulados em Decreto regulamentador do presente diploma legal, após a realização de uma 
reunião com profissionais das áreas que comporão a equipe de trabalho do Centro de Convivência, 
Terapia e Reabilitação para excepcionais. 

§ 2º O trabalho desenvolvido visará o fornecimento de Assessoria nos seguintes termos: 
busca de equilíbrio entre as capacidades e dificuldades de cada criança, estimulação de seu 
desenvolvimento emocional, preservação de suas características individuais e familiares, valorização 
individual, aprendizagem de vida em sociedade e intercâmbio entre crianças com diferentes dificuldades 
e potencialidades, buscando o bem estar, a autonomia pessoal e a integração do excepcional. 

Art. 8º Os excepcionais que não atendam ao requisito de faixa etária estabelecido nesta Lei, 
poderão se utilizar do Centro de Convivência, Terapia e Reabilitação, através de sessões individuais com 
os profissionais que estiverem atuando no estabelecimento, em caráter remunerado aos não carentes, 
em horários e dias a serem estabelecidos em Decreto regulamentador. 

Art. 9º A Prefeitura Municipal de Guarulhos, através da Secretaria da Saúde, criará um 
Conselho de Administração com mandato de 03 (três) anos, sendo permitida a reeleição de quaisquer 
de seus membros, assim compostos: 

- Presidente; 

- Vice-presidente: 

- Diretor Técnico; 

- Secretária; e 

- Escriturário.  

Art. 10. O Executivo Municipal baixará Decreto regulamentando a presente Lei, VETADO. 

Art. 11. As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de verbas 
próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 12. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 24 de maio de 1989. 
 

PASCHOAL THOMEU 
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 quatro dias do mês de maio de mil 
novecentos e oitenta e nove. 
 

Bel. VALTER MANDOTTI 
Diretor 
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