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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Texto compilado 

LEI Nº 3.570, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1989. 
 
 

Institui no Município de Guarulhos o passe livre para 
excepcionais no Serviço de Transporte Coletivo no Município 
de Guarulhos. 

 
 

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

Art. 1º Fica instituído no Município de Guarulhos o passe livre para transporte de 
excepcionais, nos meios de transporte coletivo do Município de Guarulhos, na forma que se especifica 
na presente Lei. 

Art. 2º Para fazer jus ao benefício ora instituído, exige-se do excepcional: 

a) que frequente uma das entidades que atuem na área de tratamento de excepcionais; e 

b) que tal entidade seja devidamente cadastrada na Secretaria da Promoção Social do 
Município. 

Art. 3º O Executivo Municipal baixará Decreto determinando às empresas concessionárias e 
permissionárias de transporte coletivo do Município, a expedição de carteiras individuais aos 
interessados, para que possam utilizar-se dos benefícios da presente Lei. 

Art. 3º O Executivo Municipal baixará Decreto determinando ao setor competente da 
Prefeitura Municipal de Guarulhos, a expedição de carteiras individuais aos interessados, para que 
possam utilizar-se dos benefícios da presente Lei. (NR - Lei nº 3.696/1990) 

Parágrafo único. O passe de cada excepcional, dará direito ao mesmo número, destinado a 
um acompanhante, que obrigatoriamente deverá estar acompanhando o beneficiário. 

Art. 4º Mediante a apresentação da carteira expedida para tal fim, a Empresa fornecerá os 
passes necessários para o transporte do excepcional e seu acompanhante, atestado pela Entidade que 
proceder o tratamento ao beneficiário. 

Art. 5º Mensalmente, os passes utilizados pelo excepcional e seu acompanhante será 
apresentado ao Departamento da Fazenda Municipal, e descontado do valor do ISSQN, que a Empresa 
deverá recolher aos cofres da Municipalidade. 

Art. 6º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
verbas próprias consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 7º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 28 de dezembro de 1989. 
 

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

 

BEL. VALTER MANDOTTI 
Diretor 
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