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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Texto Compilado 

LEI Nº 6.641, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2010. 
Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 113/2001 de autoria do 
Vereador Paulo Roberto Cecchinato. 
 
 

Implanta no Município de Guarulhos o restaurante popular. 

 
 

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 Fica implantado no Município de Guarulhos o RESTAURANTE POPULAR, visando 
atender ambulantes, trabalhadores da economia informal, idosos, desempregados, moradores de rua e 
trabalhadores de diversas classes. 

Art. 2º A implantação deste restaurante, contará com a participação da Prefeitura de 
Guarulhos, através do Fundo Social de Solidariedade, da iniciativa privada, e outras parcerias, devendo 
ser instalado em área central da cidade ou em local de fácil acesso aos usuários. (REVOGADO - Lei nº 

7.873/2020) 

Art. 3º Os preços dos cardápios deverão ser acessíveis à população carente, os alimentos 
frescos, variados, preparados no mesmo dia, com valores nutricionais adequados e com 
acompanhamento de profissionais na área de nutrição. (REVOGADO - Lei nº 7.873/2020) 

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 entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 25 de fevereiro de 2010. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA 
Prefeito  

 

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 cinco dias do mês de 
fevereiro do ano de dois mil e dez.  
 

PAULO CARVALHO 
Secretário 
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