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Texto Compilado 

LEI Nº 5.298, DE 29 DE MARÇO DE 1999.  
Autor: Vereador Fausto Martello. 
 

Autoriza o Executivo a firmar parceria com o Rotary Club 
Guarulhos - Aeroporto, objetivando a criação do Banco de 
Cadeiras de Rodas e dá outras providências. 

 

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

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a firmar parceria com o ROTARY CLUB GUARULHOS-
AEROPORTO objetivando a criação do BANCO DE CADEIRAS DE RODAS, destinado aos deficientes, às 
vítimas de acidentes de trânsito, de trabalho e àqueles que estejam passando por tratamentos médicos 
ou fisioterapêuticos e que não tenham condições de se locomover. 

Art. 1º Fica o Executivo autorizado a firmar parceria com o ROTARY CLUB GUARULHOS-
AEROPORTO objetivando a criação do BANCO DE CADEIRAS DE RODAS, destinado às pessoas com 
deficiência física e mobilidade reduzida, às vítimas de acidentes de trânsito, de trabalho e àqueles que 
estejam passando por tratamentos médicos ou fisioterapêuticos e que não tenham condições de se 
locomover. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º A Secretaria de Saúde será responsável pela avaliação, reabilitação física e social dos 
portadores de deficiência. 

Art. 2º A Secretaria de Saúde será responsável pela avaliação, reabilitação física e social das 
pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º Sempre que houver disponibilidade as cadeiras de rodas poderão ser cedidas às vítimas 
de acidente de trabalho, de trânsito e àqueles que estejam passando por tratamento médico ou 
fisioterapêutico e que não tenham condições de se locomover. 

§ 2º O critério inicial a ser observado será o da real carência do requerente. 

Art. 3º O ROTARY CLUBE GUARULHOS-AEROPORTO encarregar-se-á da campanha de 
divulgação nos veículos de comunicação para aquisição e também para o recebimento das doações. 

Art. 4º As doações das cadeiras de rodas e o cadastramento de pretendentes serão 
divulgadas quando da realização da campanha. 

Art. 5º O Executivo regulamentará as demais normas da Lei, naquilo que couber, 60 
(sessenta) dias após a sua publicação. 

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

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

Guarulhos, 29 de março de 1999. 
 

JOVINO CÂNDIDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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Diretor 
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