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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 6.919, DE 3 DE OUTUBRO DE 2011. 
Projeto de Lei nº 112/2011 de autoria da Vereadora Otávia Tenório. 
 

Institui os Títulos de Empresa Amiga da Terceira Idade e de 
Amigo da Terceira Idade, 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 Ficam instituídos os títulos de Empresa Amiga da Terceira Idade e de Amigo da 
Terceira Idade. 

§ 1º O título de Empresa Amiga da Terceira Idade será conferido, a cada 2 (dois) anos, a 
pessoas jurídicas que, comprovadamente, tenham contribuído para a assistência, a inserção social e a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas idosas. 

§ 2º O título de Amigo da Terceira Idade será conferido, a cada 2 (dois) anos, a pessoas 
físicas que, comprovadamente, tenham contribuído para a assistência, a inserção social e a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas idosas. 

§ 3º Os títulos de que tratam esta Lei não poderão ser concedidos a mesma pessoa jurídica 
ou pessoa física mais de 1 (uma) vez, a cada 4 (quatro) anos. 

§ 4º Para efeitos desta Lei, são consideradas pessoas idosas aquelas com idade acima de 60 
(sessenta) anos. 

Art. 2º Os títulos de que tratam esta Lei serão confeccionados pelo Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI) em forma de diploma, em fino acabamento, com inscrições 
esteticamente elaboradas, contendo a identidade nominal dos homenageados e a base legal para sua 
concessão. 

Art. 3º A concessão dos títulos de que tratam esta Lei será feita de forma pública e solene, 
com ampla divulgação na imprensa, sob a coordenação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa (CMDPI). 

Art. 4º A pessoa jurídica que possuir o título de Empresa Amiga da Terceira Idade poderá 
usufruir dele para os fins de propaganda e divulgação. 

Art. 5º Os critérios necessários à regulamentação para a concessão dos títulos de que tratam 
esta Lei serão definidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDPI). 

Art. 6º O Poder Executivo garantirá ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa 
(CMDPI) tudo que for necessário para a concessão dos títulos ora criados. 

Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 3 de outubro de 2011. 

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 três dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e onze.  
 

PAULO CARVALHO 
Secretário 
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