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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Mensagem de Veto 

Texto Compilado 

LEI Nº 5.927, DE 31 DE JULHO DE 2003. 
Autora: Vereadora Silvana Mesquita. 
 

Institui no Município de Guarulhos Serviço de Transporte 
Coletivo denominado “ÁGIL”, destinado a atender pessoas 
com mobilidade reduzida e dá outras providências. 

Institui no Município de Guarulhos o Serviço de Transporte 
Coletivo denominado “ÁGIL”, destinado a atender pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida e dá outras 
providências. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

  
 

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

Art. 1º Fica instituído, serviço de transporte coletivo denominado “ÁGIL”, destinado a 
atender, exclusivamente, as pessoas portadoras de deficiência motora, mental e múltipla, temporária 
ou permanente, em alto grau de dependência. 

Art. 1º Fica instituído o Serviço de Transporte Coletivo denominado “ÁGIL”, destinado a 
atender, exclusivamente, as pessoas com deficiência motora, intelectual e múltipla, temporária ou 
permanente, em alto grau de dependência. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º O serviço de transporte coletivo a que se refere esta Lei, tem por objetivo garantir a 
locomoção de toda pessoa com mobilidade reduzida e que tenha a necessidade de se locomover no 
sentido de realizar atividades da vida diária.  (Promulgado pela Câmara Municipal) 

Art. 2º O Serviço de Transporte Coletivo a que se refere esta Lei, tem por objetivo garantir a 
locomoção de toda pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, e que tenha a necessidade de se 
locomover no sentido de realizar atividades da vida diária. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º Serão usuários do serviço de que trata esta Lei, as pessoas portadoras de deficiência, 
que não apresentem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte 
convencionais ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos. 

Art. 3º Serão usuários do serviço de que trata esta Lei, as pessoas com deficiência que não 
apresentem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte convencional 
ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos urbanos. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º Os usuários deverão ser individualmente reconhecidos, habilitados e cadastrados como 
clientela potencial do serviço e terão identificados os seus principais destinos e pólos das viagens.  

§ 2º O cadastramento deverá ser efetuado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos 
com a colaboração de instituições e organizações reconhecidamente dedicadas à promoção de pessoas 
com mobilidade reduzida. 

§ 2º O cadastramento deverá ser efetuado pela Secretaria de Transportes e Trânsito em 
conjunto com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida e com a 
colaboração de instituições e organizações reconhecidamente dedicadas à promoção de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 
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Art. 4º O planejamento, organização e controle do serviço estabelecido por esta Lei será de 
competência da Secretaria Municipal de Serviços Públicos. (Promulgado pela Câmara Municipal - Declarado 

Inconstitucional) 

Parágrafo único. A Secretaria de Serviços Públicos para a execução da presente Lei, poderá 
firmar convênios com instituições e organizações reconhecidamente dedicadas à promoção de pessoas 
com mobilidade reduzida. (Promulgado pela Câmara Municipal - Declarado Inconstitucional) 

Art. 5º O serviço será operado com veículos do tipo “van”, perua ou similar, devidamente 
adaptados para o transporte confortável e seguro de passageiros ambulantes ou semi-ambulantes.  
(Promulgado pela Câmara Municipal - Declarado Inconstitucional) 

Parágrafo único. A adaptação dos veículos, bem como as características dos equipamentos 
auxiliares e complementares necessários ao serviço, serão definidas em conformidade com as normas 
vigentes e de acordo com as especificações a serem estabelecidas pela Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos obedecendo o seguinte: (Promulgado pela Câmara Municipal - Declarado Inconstitucional) 

I - possui dispositivos apropriados para o embarque, desembarque e viagem confortável e 
segura de pessoas portadoras de deficiência e restrições físicas; (Promulgado pela Câmara Municipal - Declarado 

Inconstitucional) 

II - sistemas de comunicação - adequação dos dispositivos de comunicação sonoros e 
luminosos às condições de deficiência sensoriais, auditivas e visuais da população. (Promulgado pela Câmara 

Municipal - Declarado Inconstitucional) 

Art. 6º A Secretaria Municipal de Serviços Públicos deverá estabelecer diretrizes e 
desenvolver estudos para a implementação de medidas e programas de intervenção na área de 
transportes públicos, com o objetivo de buscar a igualdade de condições para o transporte coletivo. 

Art. 6º A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá estabelecer diretrizes e desenvolver 
estudos para a implementação de medidas e programas de intervenção na área de transportes públicos, 
com o objetivo de buscar a igualdade de condições para o transporte coletivo. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 Art. 7º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias a serem previstas no orçamento do ano de 2003, suplementadas se 
necessário. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 31 de julho de 2003. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito Municipal 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixada 
no lugar público de costume aos trinta e um dias do mês de julho do ano dois mil e três.   
 

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Diretor 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 064 de 5 de agosto de 2003. 
PA nº 28330/2003. 
Texto atualizado em 18/3/2013. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
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