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Criação do Programa de Implementação de Ações de 
Reabilitação em Guarulhos, voltado aos deficientes físicos. 

Dispõe sobre criação do Programa de Implementação de 
Ações de Reabilitação em Guarulhos, voltado às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

 
 

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

Art. 1º Fica criado na cidade o “Programa de Implementação de Ações de Reabilitação 
voltado aos Deficientes Físicos”. 

Art. 1º Fica criado na cidade o Programa de Implementação de Ações de Reabilitação 
voltado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput deste artigo deverá ser executado pela 
Prefeitura Municipal, em conjunto com o Conselho Municipal da Pessoa Deficiente. 

Parágrafo único. O programa de que trata o caput deste artigo deverá ser executado pela 
Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (NR - Lei nº 

6.938/2011)  

Art. 2º O programa em questão objetiva gerar adaptações e/ou ampliação dos recursos 
comunitários existentes, bem como modernização e reorganização dos Centros de Reabilitação. 

Art. 3º As regiões da cidade carentes de recursos especializados voltados aos deficientes 
físicos, deverão receber um estudo de viabilidade da implantação de sistema de reabilitação itinerante. 

Art. 3º As regiões da cidade carentes de recursos especializados voltados às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida deverão receber um estudo de viabilidade da implantação de sistema 
de reabilitação itinerante. (NR - Lei nº 6.938/2011)  

Art. 4º Os responsáveis pela execução do programa ora criado deverão apoiar e incentivar 
projetos que visem a remoção de barreiras arquitetônicas e ambientais. 

Art. 5º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas 
próprias consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

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

Guarulhos, 29 de março de 1999. 

 

JOVINO CÂNDIDO DA SILVA 
Prefeito Municipal 
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ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA 
Diretor 
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