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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

  

 

LEI Nº 6.725, DE 2 DE SETEMBRO DE 2010. 
Projeto de Lei nº 165/2009 de autoria do Vereador Dr. Eduardo Carneiro. 
 
 

Dispõe sobre realização de vacinação domiciliar e/ou em 
entidades para idosos e dá outras providências. 

 
 

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 o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde do Município de Guarulhos, 
responsável por proceder a vacinação contra a gripe em idosos, em suas residências, desde que, 
comprovadamente, não possam se deslocar aos locais de vacinação.  

Art. 2º Fica também responsável pela vacinação em grupos de idosos que por dificuldade de 
locomoção pretendam vacinarem-se em asilos, casas de repouso ou outras entidades que possam 
agrupá-los para o recebimento da vacina. 

Art. 3º A Secretaria de Saúde, recebendo as solicitações, fará uma escala e planejamento 
para o atendimento das mesmas, visando atender a todos aqueles que quiserem receber a vacina. 

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

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

Guarulhos, 2 de setembro 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 dois dias do mês de setembro do 
ano de dois mil e dez.  
 

PAULO CARVALHO 
Secretário 
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