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Autor: Vereador Joel Bomfim da Silva. 
 
 

Determina que as instituições bancárias disponibilizem uma 
cadeira de rodas, em cada agência, para a locomoção interna 
de pessoas com deficiência física. 

Determina que os estabelecimentos bancários instalados no 
Município disponibilizem cadeira de rodas para a locomoção 
interna de idosos, gestantes e pessoas com deficiência e 
mobilidade reduzida, em suas agências. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 
 

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

Art. 1º Ficam obrigadas as instituições bancárias no Município a disponibilizar uma cadeira 
de rodas, em cada agência, para a locomoção interna de pessoas com deficiência física. 

Art. 1º Os estabelecimentos bancários instalados no Município ficam obrigados a 
disponibilizarem, no mínimo, uma cadeira de rodas, em cada agência, para a locomoção interna de 
idosos, gestantes e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º Os estabelecimentos bancários deverão, preferencialmente, efetuar o atendimento dos 
idosos, gestantes e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em locais de fácil acesso à utilização 
das cadeiras, bem como dar publicidade desta Lei. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 2º As infrações ao disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento bancário às penalidades a 
seguir relacionadas, que serão aplicadas pelos agentes fiscais do Município: (NR - Lei nº 6.938/2011) 

1. notificação, na primeira autuação; (NR - Lei nº 6.938/2011) 

2. multa de 500 UFGs (quinhentas Unidades Fiscais de Guarulhos), na segunda autuação; e 
(NR - Lei nº 6.938/2011) 

3. multa de 1000 UFGs (mil Unidades Fiscais de Guarulhos), nas reincidências. (NR - Lei nº 

6.938/2011)    

Art. 2º A Prefeitura de Guarulhos baixará decreto regulamentador no prazo de 90 (noventa) 
dias, a contar da data da publicação desta Lei. (Promulgado pela Câmara Municipal) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de verbas 
próprias,  consignadas em Orçamento,  suplementadas se necessário.         

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 26 de junho de 2002. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito Municipal 
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Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Assuntos Legislativos da 
Prefeitura do Município de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e seis dias do mês 
de junho do ano dois mil e dois.   

 

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Diretor 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 054 de 5 de julho de 2002. 
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