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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Texto Compilado 

LEI Nº 6.347, DE 2 DE JANEIRO DE 2008. 
Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 221/2007 de autoria dos 
Vereadores Gileno, Zappa, Jonas Dias e Toninho Magalhães Filho. 
 
 

Dispõe sobre o Acesso das Crianças Portadoras de 
Necessidades Especiais, sejam Físicas ou Mentais, a 
Brinquedos adaptados para sua utilização, nos Parques e 
Áreas de Lazer do Município de Guarulhos. 

Dispõe sobre o acesso das crianças com deficiência e 
mobilidade reduzida a brinquedos adaptados para sua 
utilização, nos parques e áreas de lazer do Município de 
Guarulhos. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 
 

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 A Prefeitura de Guarulhos garantirá o acesso das crianças portadoras de 
necessidades especiais, sejam físicas ou mentais, a brinquedos adaptados para sua utilização, nos 
parques e áreas de lazer do Município de Guarulhos. 

Art. 1º A Prefeitura garantirá o acesso das crianças com deficiência e mobilidade reduzida a 
brinquedos adaptados para sua utilização, nos parques e áreas de lazer do Município de Guarulhos. (NR - 

Lei nº 6.938/2011) 

Art. 2º Na instalação dos brinquedos adaptados, o Executivo Municipal priorizará as praças 
e parques municipais que possibilitem o acesso e atendimento do maior número possível de crianças 
portadoras de necessidades especiais. 

Art. 2º Na instalação dos brinquedos adaptados, o Poder Executivo priorizará as praças e 
parques municipais que possibilitem o acesso e atendimento do maior número possível de crianças com 
deficiência e mobilidade reduzida. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

§ 1º Os equipamentos serão instalados, gradativamente, nas praças e parques municipais, 
de acordo com as disponibilidades financeiras do Município, observado o disposto no caput deste 
artigo. 

§ 2º Nas praças e parques que contenham brinquedos adaptados deverão ser afixadas 
placas indicativas com a seguinte informação: “Parque infantil adaptado para integração de crianças 
portadoras de necessidades especiais”. 

§ 2º Nas praças e parques que contenham brinquedos adaptados deverão ser afixadas 
placas indicativas com a seguinte informação: “Parque infantil adaptado para inclusão das crianças com 
deficiência e mobilidade reduzida”. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
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Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 2 de janeiro de 2008. 
 

ELÓI PIETÁ 
Prefeito Municipal 

 

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

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Diretor 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 001 de 4 de janeiro de 2008 - Página 1. 
PA nº 54021/2007. 
Texto atualizado em 23/9/2013. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 
 


