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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decreto 

Texto compilado 

LEI Nº 6.299, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2007. 
Projeto de Lei nº 261/05 de autoria do Vereador Toninho Magalhães Filho. 
 

Determina a disponibilidade de 1 (uma) cadeira de rodas nos 
edifícios comerciais e residenciais do Município de Guarulhos. 

 
 

O Prefeito do Município de Guarulhos, no uso da atribuição que lhe confere o inciso VI 
do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 

Art. 1º Ficam obrigados os edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, servidos por 
elevadores de passageiros localizados no Município de Guarulhos, a manterem cadeiras de rodas para 
uso de seus moradores ou visitantes que, por algum motivo, estejam impossibilitados de se locomover 
ou apresentarem mobilidade reduzida.  

Art. 1º Ficam obrigados os edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, servidos por 
elevadores de passageiros, localizados no Município de Guarulhos a manterem cadeiras de rodas para 
uso de seus visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º VETADO. (NR - Lei nº 6.542/2009) 

§ 2º Considera-se para efeito desta Lei, todo edifício de uso exclusivo para moradia como 
edifício residencial. (NR - Lei nº 6.542/2009) 

§ 3º No caso dos condomínios que possuam 2 (dois) ou mais edifícios, aplica-se o disposto 
no caput desse artigo para cada edifício. (NR - Lei nº 6.542/2009) 

§ 4º O fornecimento das cadeiras de rodas será gratuito para o usuário. (NR - Lei nº 6.542/2009) 

§ 5º Os estabelecimentos citados deverão afixar cartazes ou similares dentro de seus 
estabelecimentos, indicando os lugares onde estão localizadas as cadeiras de rodas para o usuário. (NR - 

Lei nº 6.542/2009) 

Art. 2º Para o cumprimento do estabelecido nesta Lei, os edifícios especificados no artigo 1º 
terão o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias contados da data da publicação desta Lei.  

Art. 3º Os infratores desta Lei estarão sujeitos às seguintes penalidades: 

I - notificação, na primeira autuação; 

II - multa de 200 (duzentas) UFGs (Unidades Fiscais de Guarulhos), na segunda autuação; 

III - multa de 400 (quatrocentas) UFGs (Unidades Fiscais de Guarulhos), em caso de 
reincidência, após lavratura da primeira multa. 

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

Guarulhos, 8 de novembro de 2007. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito Municipal 

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2017/34480decr.pdf
06299lei_compilado.pdf
06938lei.pdf
06542lei.pdf
06542lei.pdf
06542lei.pdf
06542lei.pdf
06542lei.pdf
06542lei.pdf


 

2 Fonte: Departamento de Assuntos Legislativos - Prefeitura de Guarulhos. 

Lei Municipal nº 6.299, de 8/11/2007. 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos, e afixada no lugar público de costume aos oito dias do mês de novembro do 
ano de dois mil e sete.  
 

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Diretor 
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