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Texto Compilado 

LEI Nº 6.479, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2008. 
Projeto de Lei nº 306/2002 de autoria da Vereadora Silvana Mesquita. 
 
 

Atribui normas aos Hospitais e Maternidades instaladas no 
Município para controle e estatística de crianças que nascem 
com anomalia genética. 

 
 

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 Os hospitais e maternidades instalados no Município de Guarulhos, sejam eles 
públicos ou privados, deverão informar todos os nascimentos de crianças que venham a apresentar 
algum tipo de anomalia genética. 

Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, entende-se por anomalia genética toda a 
disfunção no organismo do recém-nascido que possa gerar uma deficiência futura e que seja detectável 
após o parto. 

Art. 2º Ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde o recolhimento e 
análise das informações que serão disponibilizadas pelos hospitais e maternidades. 

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Saúde por sua vez criará uma estatística de 
quantas crianças venham a nascer, e que possam ser portadoras de deficiência no futuro, a fim de 
realizar estudos para viabilizar e possuir informações corretas para campanhas de prevenção. 

Art. 3º Fica assegurado o acesso de informações necessárias a todas as entidades 
representativas das pessoas portadoras de deficiência e a todas as entidades ligadas à promoção da 
saúde, defesa e bem-estar das crianças.  

Art. 3º Fica assegurado o acesso de informações necessárias a todas as entidades 
representativas das pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida e a todas as entidades ligadas à 
promoção da saúde, defesa e bem-estar das crianças. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 5º O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias a partir da 
data de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 23 de dezembro de 2008. 
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Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos, da Secretaria Especial de Assuntos Legislativos, 
da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos vinte e três dias do mês de 
dezembro do ano de dois mil e oito.  
 

JOSÉ JOÃO BEZERRA BICUDO 
Secretário 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 101 de 30 de dezembro de 2008 - Página 1. 
PA nº 58683/2008. 
Texto atualizado em 1/11/2013. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 
 


