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Texto Compilado 

LEI Nº 5.049, DE 17 DE JULHO DE 1997. 
Autoras: Vereadoras Sandra Tadeu e Silvana Mesquita. 
 
 

Fixa padrões e critérios que visam proporcionar às pessoas 
portadoras de deficiências, condições de acessibilidade 
autônoma à edificação, espaço mobiliário e equipamentos 
urbanos. 

Fixa padrões e critérios para proporcionar às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, condições de 
acessibilidade autônoma às edificações, espaços mobiliários 
e equipamentos urbanos. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 
 

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

 

Art. 1º Toda construção, reforma ou ampliação a ser executada no Município, de edifícios 
destinados ao uso público, mesmo que de propriedade privada e os de uso multifamiliar nas áreas 
comuns de circulação, deverão atender à Norma Brasileira 9050 de setembro de 1994. 

Art. 2º Todo o espaço, mobiliário e equipamentos urbanos que vierem a se instalar e os 
existentes no Município, deverão adaptar-se à NBR 9050/94, após prévia avaliação pela Secretaria de 
Economia e Planejamento. 

Art. 2º Todo espaço mobiliário e equipamento urbano que vier a ser instalado e os 
existentes no Município, deverão adaptar-se à NBR 9050/94, após prévia avaliação pelo setor técnico 
competente em conjunto com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Art. 3º Na sinalização semafórica usual para pedestres, além do sinal luminoso, deverá 
existir dispositivo sonoro que indicará ao deficiente visual a transposição segura da via pública, após 
prévia avaliação pela Secretaria de Serviços Públicos. 

Art. 3º Na sinalização semafórica usual para pedestres, além do sinal luminoso, deverá 
existir dispositivo sonoro que indicará ao deficiente visual a transposição segura da via pública, após 
prévia avaliação pela Secretaria de Transportes e Trânsito em conjunto com a Coordenadoria de 
Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 4º As Secretarias de Obras, de Serviços Públicos e de Economia e Planejamento, ficarão 
encarregadas de tomar as providências necessárias à execução desta Lei. 

Art. 4º É da competência da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transportes e Trânsito, da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida a adoção das providências necessárias à execução desta Lei. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por verbas próprias 
consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 
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Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 17 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 dezessete dias do mês de julho de mil e 
novecentos e noventa e sete. 
 

PAULO ROBERTO MAGALHÃES 
Diretor 

 
Publicada no Jornal Folha Metropolitana de 23 de julho de 1997. 
PA nº 25512/1997. 
Texto atualizado em 8/4/2013. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 
 
 


