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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Texto compilado 

LEI Nº 6.506, DE 8 DE JUNHO DE 2009. 
Projeto de Lei nº 071/2009 de autoria do Vereador Dr. Eduardo Carneiro. 
 
 

Dispondo sobre a assistência especial a ser fornecida às 
parturientes cujos filhos recém-nascidos sejam portadores de 
deficiência. 

Dispondo sobre a Assistência Especial a ser fornecida às 
parturientes cujos filhos recém-nascidos apresentem qualquer 
tipo de deficiência ou patologia crônica. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

 
 

O Prefeito da Cidade 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 os hospitais e maternidades, públicos ou privados, situados no Município de 
Guarulhos incumbidos de prestarem assistência especial às parturientes cujos filhos recém-nascidos 
apresentem qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica que implique tratamento continuado, 
constatada durante o período de internação para o parto.  

Art. 2º A assistência especial prevista no artigo 1º desta Lei consistirá, basicamente, na 
prestação de informações por escrito à parturiente ou a quem a represente, sobre os cuidados a serem 
tomados com o recém-nascido por conta de sua deficiência ou patologia, bem como no fornecimento de 
listagem de instituições, públicas e privadas, especializadas na assistência aos portadores de deficiência 
ou patologia específica. 

Art. 2º A assistência especial prevista no artigo 1º desta Lei consistirá, basicamente, na 
prestação de informações por escrito à parturiente ou a quem a represente, sobre os cuidados a serem 
tomados com o recém-nascido por conta de sua deficiência ou patologia, bem como no fornecimento de 
listagem de instituições, públicas e privadas, especializadas na assistência às crianças com deficiência 
física ou patologia específica. (NR - Lei nº 6.938/2011) 

Art. 3º Igual conduta deverá ser adotada pelos médicos pediatras do Município de 
Guarulhos, quando constatarem deficiências ou patologias nas crianças por eles atendidas. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de verbas 
próprias consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 8 de junho de 2009. 
 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito  
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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 oito dias do mês de junho do ano 
de dois mil e nove.  
 

PAULO CARVALHO 
Secretário 

 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 044 de 9 de junho de 2009 - Página 1. 
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Texto atualizado em 13/9/2012. 
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