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Dispõe sobre a criação de Escola Especial de Primeiro Grau 
para deficiente com paralisia cerebral, deficiência auditiva, 
deficiência visual e dá outras providências. 

 

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

Art. 1º Fica autorizado o Município a implantar Escola de 1º Grau destinada ao ensino da 
pessoa portadora de paralisia cerebral, deficiência visual e deficiência auditiva. 

Art. 1º Fica autorizado o Município a implantar Escola de 1º Grau destinada ao ensino da 
pessoa com paralisia cerebral, deficiência visual e deficiência auditiva. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º Deverá ser implantada em local de fácil acesso à população a que se destina. 

Art. 3º Toda diretriz relativa à implementação da referida escola, bem como as normas de 
funcionamento deverão ser estabelecidas por comissão formada com membros do Conselho Municipal 
da Pessoa Deficiente, Secretaria da Educação do Município, APEOESP e Conselho Municipal da Criança e 
do Adolescente. 

Art. 3º Toda diretriz relativa à implementação da referida escola, bem como as normas de 
funcionamento deverão ser estabelecidas por comissão formada com membros da Coordenadoria de 
Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, do Conselho Municipal dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, da Secretaria da Educação do Município, da APEOESP e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Art. 4º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 18 de abril de 1997. 
 

NÉFI TALES 
Prefeito Municipal 

 

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

PAULO ROBERTO MAGALHÃES 
Diretor 
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