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Texto Compilado 

LEI Nº 5.009, DE 11 DE JULHO DE 1997. 
Autora: Vereadora Silvana Mesquita. 
 
 

Dispõe sobre regulamentação do Símbolo Internacional de 
Acesso das pessoas portadoras de deficiência e sua utilização 
em vagas para estacionamento.  

Dispõe sobre regulamentação do Símbolo Internacional de 
Acesso das Pessoas com Deficiência e sua utilização em vagas 
para estacionamento. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 
 

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

 

Art. 1º É restrita a utilização do “Símbolo Internacional de Acesso”, pictograma constante do 
Anexo Único, em edifícios e logradouros públicos municipais que possibilitem acesso às pessoas 
portadoras de deficiências, permitindo-lhes livre trânsito por seus recintos, e em veículos destinados ao 
transporte dos mesmos, para os fins do artigo 2º. 

Art. 1º É restrita a utilização do Símbolo Internacional de Acesso, pictograma constante do 
Anexo Único, em logradouros e edifícios públicos e privados, a fim de possibilitar acesso de veículos 
destinados ao transporte de pessoas com deficiência e livre acesso por seus recintos. (NR - Lei nº 

6.938/2011) 

Art. 2º Fica a Prefeitura Municipal de Guarulhos obrigada a reservar vagas exclusivas ao 
longo das vias públicas destinadas ao estacionamento de veículos identificados com o “Símbolo 
Internacional de Acesso”, e nesses locais instalar sinalização identificadora correspondente. 

§ 1º Nos locais de grande afluência, especialmente nos de diversões públicas, serão 
reservadas, no mínimo, 1/50 vagas existentes. 

§ 1º Nos locais públicos de grande afluência de pessoas serão reservadas vagas para os 
veículos destinados ao transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, na proporção de 
uma vaga, no mínimo, para cada vinte vagas existentes ou disponibilizadas. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 2º A reserva de vagas ao longo da via pública será especialmente localizada junto à 
entidade assistencial do deficiente, visando a permanência, embarque e desembarque nesses locais. 

§ 2º Na via pública a reserva de vagas para os veículos destinados ao transporte de pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida será disponibilizada, no mínimo, uma vaga por quarteirão. (NR - 

Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º Ficam igualmente obrigados a reserva de vagas, os centros de compras, hiper e 
supermercados, aplicando-se, no que couber, as demais disposições desta Lei. 

§ 1º Deverão os estabelecimentos citados, zelar pelo uso das vagas reservadas. 

§ 2º Nenhum alvará de funcionamento será concedido sem as observações da presente Lei. 
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§ 3º Os estabelecimentos referidos nesta Lei deverão, em 60 (sessenta) dias, atender as 
disposições exigidas, contados de sua publicação. 

Art. 4º A sinalização urbana de circulação e travessia de vias públicas, quando adaptadas ao 
uso da pessoa deficiente, deverá ser devidamente identificada. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará e fiscalizará a venda ou distribuição gratuita do 
“Símbolo Internacional de Acesso”. 

Art. 5º O Poder Executivo, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
regulamentará e fiscalizará a distribuição gratuita do Símbolo Internacional de Acesso. (NR - Lei nº 

6.938/2011) 

Art. 6º Para os efeitos desta Lei, deverá ser observada a NBR 9050/85 da ABNT, no que for 
pertinente, especialmente os itens 4.1.5, 4.2.3, 4.2.5 e 4.2.7. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Guarulhos, 11 de julho 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 onze dias do mês de julho de mil e novecentos 
e noventa e sete. 
 

PAULO ROBERTO MAGALHÃES 
Diretor 

 
Publicada no Jornal Folha Metropolitana de 16 de julho de 1997. 
PA nº 25493/1997. 
Texto atualizado em 8/4/2013. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
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ANEXO ÚNICO 
SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSO 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


