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Texto Compilado 

LEI Nº 4.517, DE 14 DE DEZEMBRO DE 1993. 
Autor: Vereadora Dalila Figueiredo. 
 

Autoriza o Executivo Municipal a realizar o I Censo da Pessoa 
Deficiente e dá outras providências. 

Autoriza o Poder Executivo a realizar o I Censo da Pessoa com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida e dá outras providências. 
(NR - Lei nº 6.938/2011)  

 

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

Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar no âmbito do Município de 
Guarulhos o “I CENSO DA PESSOA DEFICIENTE”, destinado ao credenciamento de pessoas portadoras de 
deficiência física, sensorial, mental e orgânica. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no âmbito do Município de Guarulhos, o 
I CENSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, destinado ao credenciamento de 
pessoas com deficiência. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Parágrafo único. O cadastramento deverá ser realizado através de métodos que permitam 
um diagnóstico global da situação da pessoa deficiente no Município de Guarulhos, para fins de 
implementação de políticas públicas no setor, nos termos da Lei Orgânica do Município em seu: 

“Art. 262. A Lei garantirá a saúde e a integração social dos munícipes portadores de 
deficiência prevendo: 

I - a elaboração de programas específicos de educação e o fornecimento de material 
didático, indispensáveis ao seu atendimento na rede escolar pública; 

II - a sua instrução adequada, na hipótese da dificuldade da freqüência aos estabelecimentos 
de ensino; 

III - o direito à matricula, na escola pública municipal mais próxima de sua residência; 

IV - cursos de formação, reciclagem e treinamento de docentes para atuarem na sua 
educação e formação profissional; 

V - a preferência do comércio informal nas ruas e logradouros públicos; 

VI - a criação de centros profissionalizantes para o treinamento, habilitação e reabilitação 
profissional de deficientes físicos e mentais, assegurando a integração entre educação e 
trabalho; 

VII - obrigatoriedade de instalação, nos elevadores, de painéis de controle, cujas indicações 
sejam impressas em alto relevo.” 

Art. 2º A Secretaria de Habitação e Bem-Estar Social e o Conselho Municipal da Pessoa 
Deficiente, encarregar-se-ão dos estudos e realização do I CENSO DA PESSOA DEFICIENTE. 

Art. 2º A Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida e 
o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência encarregar-se-ão dos estudos e realização 
do I Censo da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011)  
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Art. 3º O Executivo, através da Secretaria de Habitação e Bem-Estar Social, regulamentará as 
demais normas, por Decreto, 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei. 

Art. 3º O Poder Executivo, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, regulamentará esta Lei por Decreto. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Art. 4º As despesas decorrentes da 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, 14 de dezembro de 1993. 
 

VICENTINO PAPOTTO 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria do Governo Municipal da Prefeitura 
Municipal de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos quatorze dias do mês de dezembro 
de mil novecentos e noventa e três. 
 

BRENNO BECHELLI 
Diretor 
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