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Estabelece a obrigatoriedade dos estacionamentos 
particulares criarem vagas e cobrarem 50% (cinquenta por 
cento) do valor aos deficientes físicos.  

Estabelece a obrigatoriedade dos estacionamentos 
particulares criarem vagas para veículos conduzidos por 
pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte e a 
concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
valor cobrado. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARULHOS, SENHOR OSWALDO CELESTE FILHO, nos 
termos do § 7º, do artigo 44 da Lei Orgânica do Município de Guarulhos, promulgada em 05 de abril 

de 1990, FAZ SABER que, em decorrência do silêncio do Senhor Prefeito Municipal em relação ao 
comunicado de rejeição, na Sessão Ordinária de 1º de setembro de 1999, do Veto Total aposto pelo 

Senhor Chefe do Executivo ao Autógrafo nº 176/99, referente ao Projeto de Lei nº 309/96, de autoria 
do Vereador ORLANDO FANTAZZINI NETO, promulga a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Torna-se obrigatória a cobrança, por parte dos estacionamentos particulares de 50% 
do valor aos deficientes físicos. 

Art. 1º Os estacionamentos particulares deverão criar vagas para os veículos conduzidos por 
pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º Os estacionamentos deverão criar vagas especiais para veículos conduzidos por 
pessoas com deficiência física. 

Art. 2º Os estacionamentos particulares deverão, obrigatoriamente, conceder desconto de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor cobrado das vagas destinadas aos veículos conduzidos por 
pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Parágrafo único. O desconto será concedido mediante apresentação da Credencial emitida 
pela Secretaria de Transportes e Trânsito, nos termos da Resolução nº 304, de 18/12/2008, do Conselho 
Nacional de Trânsito - CONTRAN. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar de 
sua publicação. 

Art. 4º As despesas para a execução desta Lei, correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Câmara Municipal de Guarulhos, em 10 de setembro de 1999. 

OSWALDO CELESTE FILHO 
Presidente  

GILBERTO NOGUEIRA PENIDO 
 1º Secretário 
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Publicada na Secretaria da Câmara Municipal de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos 
dez dias do mês de setembro de mil novecentos e noventa e nove.   

 

JOSIANE PIO DE MAGALHÃES DEBONI 
 Diretora de Plenário - Designada 
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