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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Texto Compilado 

LEI Nº 6.938, DE 3 DE NOVEMBRO DE 2011.  
Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 210/2011 de autoria do 
Executivo Municipal.  
 

Dispõe sobre alteração de dispositivos das Leis n/s. 2.998, de 
14/05/1985, 3.449, de 24/05/1989, 4.395, de 19/07/1993, 
4.445, de 28/09/1993, 4.491, de 06/12/1993, 4.517, de 
14/12/1993, 4.664, de 04/11/1994, 4.754, de 06/12/1995, 
4.772, de 20/03/1996, 4.887, de 12/03/1997, 4.896, de 
31/03/1997, 4.906, de 18/04/1997, 4.982, de 03/07/1997, 
5.009, de 11/07/1997, 5.049, de 17/07/1997, 5.292, de 
24/03/1999, 5.298, de 29/03/1999, 5.302, de 29/03/1999, 
5.403, de 10/09/1999, 5.476, de 15/03/2000, 5.533, de 
15/05/2000, 5.742, de 13/12/2001, 5.834, de 26/06/2002, 
5.927, de 31/07/2003, 6.199, de 11/12/2006, 6.299, de 
08/11/2007, 6.314, de 22/11/2007, 6.347, de 02/01/2008, 
6.422, de 24/09/2008, 6.430, de 02/10/2008, 6.479, de 
23/12/2008, 6.506, de 08/06/2009, revogação do artigo 1º da 
Lei nº 5.572, de 13/07/2000, e revogação integral das Leis n/s. 
2.070, de 06/07/1976, 2.805, de 12/03/1984, 3.299, de 
07/01/1988, 3.748, de 02/04/1991, 4.396, de 19/07/1993, 
4.399, de 21/07/1993, 4.652, de 30/09/1994, 4.672, de 
09/02/1995, 5.153, de 19/11/1997, 5.272, de 24/03/1999, 
5.307, de 29/03/1999, 5.331, de 09/04/1999, 5.361, de 
30/04/1999, 5.579, de 17/08/2000, 5.591, de 28/08/2000, 
5.856, de 17/09/2002, 6.276, de 19/07/2007, e 6.504, de 
08/06/2009. 

 
 

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 O caput do artigo 1º da Lei nº 2.998, de 14/05/1985, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 1º Os Órgãos da Administração Pública Municipal que, sob qualquer forma, atuem ou 
venham a atuar no atendimento direto ao público, deverão, no âmbito de suas atribuições, 
providenciar atendimento prioritário a Idosos, Gestantes e Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida.” (NR)  

Art. 2º O caput do artigo 5º da Lei nº 3.449, de 24/05/1989, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 5º O estabelecimento ora criado tem por finalidade o atendimento a excepcionais na 
faixa etária de 3 (três) meses a 14 (catorze) anos de idade, com distúrbios neuromotores, em 
regime de ½ período ou período integral.” (NR)  
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Art. 3º A ementa, o artigo 1º e seu parágrafo único, o artigo 2º e o artigo 3º e seus incisos I e 
II, da Lei nº 4.395, de 19/07/1993, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Autoriza a Prefeitura de Guarulhos a criar o Centro de Atendimento à Pessoa com 
Deficiência - CAPD e dá outras providências.” (NR)  

“Art. 1º Fica a Prefeitura de Guarulhos autorizada a criar, no âmbito municipal, o Centro de 
Atendimento à Pessoa com Deficiência - CAPD.” (NR)  

“Parágrafo único. O Centro de Atendimento em questão destinar-se-á ao atendimento de 
pessoas com deficiência.” (NR)  

“Art. 2º O Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência ficará afeto à Secretaria da 
Saúde.” (NR)  

“Art. 3º O Centro de Atendimento à Pessoa com Deficiência terá por finalidade:” (NR)  

“I - desenvolver programas de prevenção às pessoas com deficiência; e” (NR)  

“II - atender às pessoas com deficiência nas áreas da saúde, educação, trabalho, cultura, 
esporte, turismo e assistência social.” (NR)  

Art. 4º A ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.445, de 28/09/1993, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Autoriza a Prefeitura de Guarulhos a criar uma biblioteca braile para o 
atendimento às pessoas com deficiência visual, em local que especifica.” (NR)  

“Art. 1º Fica autorizada a Prefeitura de Guarulhos a criar a Biblioteca Braile, para o 
atendimento às pessoas com deficiência visual no Centro Cultural da Vila Galvão.” (NR)  

Art. 5º A ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.491, de 06/12/1993, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Autoriza o Executivo a celebrar convênio com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial - SENAI, Departamento Regional de São Paulo, objetivando o desenvolvimento de 
Programas de Iniciação Profissional de Menores, Adultos e Pessoas com Deficiência, em 
ocupação do setor secundário e dá outras providências.” (NR) 

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênio com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial - SENAI, Departamento Regional de São Paulo, objetivando o 
desenvolvimento de Programas de Iniciação Profissional de Menores, Adultos e Pessoas com 
Deficiência em ocupação de setor secundário.” (NR)  

Art. 6º A ementa, o caput do artigo 1º e os artigos 2º e 3º da Lei nº 4.517, de 14/12/1993, 
passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a realizar o I Censo da Pessoa com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida e dá outras providências.” (NR)  

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, no âmbito do Município de Guarulhos, 
o I CENSO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA E MOBILIDADE REDUZIDA, destinado ao 
credenciamento de pessoas com deficiência.” (NR)  

“Art. 2º A Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida e 
o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência encarregar-se-ão dos estudos e 
realização do I Censo da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.” (NR) 

“Art. 3º O Poder Executivo, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida, regulamentará esta Lei por Decreto.” (NR)  

Art. 7º A ementa, o artigo 1º e seu parágrafo único, e os artigos 2º, 3º, 4º e 5º da Lei nº 
4.664, de 04/11/1994, passam a vigorar com as seguintes redações: 
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Ementa: “Institui no Município de Guarulhos a Semana da Pessoa com Deficiência e dá 
outras providências.” (NR)  

“Art. 1º Fica instituída no Município de Guarulhos a SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, 
a ser comemorada, anualmente, de 21 a 28 de agosto.” (NR)  

“Parágrafo único. Entende-se por pessoa com deficiência aquela que apresenta qualquer 
anomalia física, mental, intelectual e sensorial.” (NR)  

“Art. 2º Compete à Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência a realização e a 
organização da Semana da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.” (NR)  

“Art. 3º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoverá a 
realização de palestras nas mais diversas áreas de interesse, procurando minimizar os 
problemas que enfrentam as pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em nosso 
Município.” (NR)  

“Art. 4º O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência além da promoção de 
palestras, encontros e outras atividades, procurará obter subsídios para a implantação de 
meios que propiciem uma vida melhor para a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, 
tais como: adaptação de meios de transporte, de bancos escolares, criação de escolas 
especializadas, de setores responsáveis pela colocação nas indústrias, setores de 
atendimento médico e outros que venham a ser sugeridos na realização do evento.” (NR) 

 “Art. 5º Após a realização do evento o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência encaminhará aos setores competentes as propostas deliberadas para que se 
procedam aos estudos de implantação, dentro do menor espaço de tempo possível.” (NR)  

Art. 8º A ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.754, de 06/12/1995, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Obriga todas as farmácias e drogarias a instalarem assentos reservados a idosos e 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

“Art. 1º Ficam todas as farmácias e drogarias existentes no Município obrigadas a instalarem 
assentos reservados a idosos e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

Art. 9º A ementa, o artigo 1º e seu parágrafo único, o artigo 2º e seus §§ 1º a 3º e o artigo 3º 
da Lei nº 4.772, de 20/03/1996, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre reserva de vagas em cargos e empregos públicos para pessoas com 
deficiência e define critérios para sua admissão.” (NR) 

“Art. 1º Ficam os órgãos da Administração Municipal Direta e Indireta obrigados a reservar 
5% (cinco por cento) dos cargos e empregos públicos a serem preenchidos, por concurso 
público, para pessoas com deficiência.” (NR)  

“Parágrafo único. Entende-se como pessoa com deficiência, o indivíduo que apresenta em 
certo grau anomalia física, intelectual ou sensorial, em caráter habitual e permanente, de 
cronicidade e persistência de alteração de vida.” (NR)  

“Art. 2º As pessoas com deficiência admitidas nos termos desta Lei exercerão funções 
compatíveis com as limitações que apresentarem.” (NR)  

“§ 1º Os critérios de avaliação para admissão serão estritamente funcionais, inclusive, o 
exame médico que será realizado por especialista no tipo de deficiência do candidato, após 
as provas do concurso, devendo aquele exame ser orientado no sentido da função a ser 
exercida pelo candidato com deficiência.” (NR)  

“§ 2º É assegurado ao candidato com deficiência a possibilidade de acesso ao seu local de 
trabalho.” (NR)  
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“§ 3º A cada 20% (vinte por cento) de candidatos aprovados e chamados para assumir as 
vagas dos cargos ou empregos públicos constantes do respectivo Edital do Concurso Público, 
proporcionalmente 5% (cinco por cento) desse total deverão ser assegurados aos candidatos 
com deficiência, nos termos do artigo 1º desta Lei.” (NR)  

“Art. 3º Os órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta encaminharão até 
31 de janeiro de cada ano, à Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida e ao Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a 
relação dos servidores com deficiência reduzida existentes em seus quadros, bem como o 
número de vagas oferecidas no ano anterior.” (NR)  

Art. 10. A ementa e o caput do artigo 1º da Lei nº 4.887, de 12/03/1997, passam a vigorar 
com as seguintes redações: (REVOGADO - Lei nº 7.455/2016) 

Ementa: “Dispõe sobre concessão de isenção de pagamento de tarifa nas linhas urbanas de 
ônibus às Pessoas com Deficiência.” (NR)  

“Art. 1º Fica concedida a isenção de pagamentos de tarifa nas linhas urbanas de ônibus 
operadas pelas permissionárias, às Pessoas com Deficiência (Deficiente Auditivo - DA; 
Deficiente Visual - DV; Deficiente Físico - DF; Deficiente Mental - DM e Deficiente Orgânico - 
DO), independente de sua condição sócio-econômica.” (NR)  

Art. 11. A ementa e o artigo 1º da Lei nº 4.896, de 31/03/1997, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Autoriza o Poder Executivo a destinar sala de apoio nas Escolas Públicas Municipais 
para atendimento de crianças com paralisia cerebral e deficiências sensoriais e/ou físicas, e 
dá outras providências.” (NR) 

“Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a destinar sala de apoio com mobiliário 
adequado nas Escolas Públicas Municipais para atendimento de crianças com paralisia 
cerebral e deficiências sensoriais e/ou físicas, inclusive com acesso e adaptações necessárias 
para a inclusão social desses alunos.” (NR)  

Art. 12. Os artigos 1º e 3º da Lei nº 4.906, de 18/04/1997, passam a vigorar com as seguintes 
redações:  

“Art. 1º Fica autorizado o Município a implantar Escola de 1º Grau destinada ao ensino da 
pessoa com paralisia cerebral, deficiência visual e deficiência auditiva.” (NR) 

“Art. 3º Toda diretriz relativa à implementação da referida escola, bem como as normas de 
funcionamento deverão ser estabelecidas por comissão formada com membros da 
Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida, do 
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Secretaria da Educação do 
Município, da APEOESP e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.” 
(NR)  

Art. 13. O parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º da Lei nº 4.982, de 03/07/1997, passam 
a vigorar com as seguintes redações:  

“Art. 1º ..............................................................................................................  

Parágrafo único. Entende-se como deficiência ou deficiente aquele indivíduo com 
disfunções motoras, orgânicas ou sensórias que venha a impedir sua interação e realização 
quer seja social, escolar ou de trabalho, podendo ser temporária ou permanente.” (NR)  

“Art. 2º Os cursos de capacitação deverão ser desenvolvidos pela Secretaria de Educação em 
consonância com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida e o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência.” (NR)  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/04887lei.pdf
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Art. 14. A ementa, o artigo 1º, os §§ 1º e 2º do artigo 2º e o artigo 5º da Lei nº 5.009, de 

11/07/1997, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre regulamentação do Símbolo Internacional de Acesso das Pessoas 
com Deficiência e sua utilização em vagas para estacionamento.” (NR)  

“Art. 1º É restrita a utilização do Símbolo Internacional de Acesso, pictograma constante do 
Anexo Único, em logradouros e edifícios públicos e privados, a fim de possibilitar acesso de 
veículos destinados ao transporte de pessoas com deficiência e livre acesso por seus 
recintos.” (NR)  

Art. 2º ...............................................................................................................  

“§ 1º Nos locais públicos de grande afluência de pessoas serão reservadas vagas para os 
veículos destinados ao transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, na 
proporção de uma vaga, no mínimo, para cada vinte vagas existentes ou disponibilizadas.” 
(NR)  

“§ 2º Na via pública a reserva de vagas para os veículos destinados ao transporte de pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida será disponibilizada, no mínimo, uma vaga por 
quarteirão.” (NR)  

“Art. 5º O Poder Executivo, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida e do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, regulamentará e fiscalizará a distribuição gratuita do Símbolo Internacional de 
Acesso.” (NR)  

Art. 15. A ementa e os artigos 2º, 3º e 4º da Lei nº 5.049, de 17/07/1997, passam a vigorar 
com as seguintes redações:  

Ementa: “Fixa padrões e critérios para proporcionar às pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, condições de acessibilidade autônoma às edificações, espaços mobiliários e 
equipamentos urbanos.” (NR)  

“Art. 2º Todo espaço mobiliário e equipamento urbano que vier a ser instalado e os 
existentes no Município, deverão adaptar-se à NBR 9050/94, após prévia avaliação pelo 
setor técnico competente em conjunto com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida.” (NR)  

“Art. 3º Na sinalização semafórica usual para pedestres, além do sinal luminoso, deverá 
existir dispositivo sonoro que indicará ao deficiente visual a transposição segura da via 
pública, após prévia avaliação pela Secretaria de Transportes e Trânsito em conjunto com a 
Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida.” (NR)  

“Art. 4º É da competência da Secretaria de Obras, da Secretaria de Transportes e Trânsito, 
da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida a adoção das providências necessárias à execução desta 
Lei.” (NR)  

Art. 16. Os artigos 2º e 3º da Lei nº 5.292, de 24/03/1999, passam a vigorar com as seguintes 
redações:  

“Art. 2º A infração ao disposto nesta Lei implicará em multa equivalente a 1000 UFGs (mil 
Unidades Fiscais de Guarulhos), dobrada em caso de reincidência.” (NR) 

“Art. 3º Caberá à Secretaria de Desenvolvimento Urbano divulgar o teor da presente Lei e 
fiscalizar o seu cumprimento junto aos restaurantes.” (NR)  

Art. 17. O artigo 1º e o caput do artigo 2º da Lei nº 5.298, de 29/03/1999, passam a vigorar 
com as seguintes redações:  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05009lei.pdf
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“Art. 1º Fica o Executivo autorizado a firmar parceria com o ROTARY CLUB GUARULHOS-
AEROPORTO objetivando a criação do BANCO DE CADEIRAS DE RODAS, destinado às pessoas 
com deficiência física e mobilidade reduzida, às vítimas de acidentes de trânsito, de trabalho 
e àqueles que estejam passando por tratamentos médicos ou fisioterapêuticos e que não 
tenham condições de se locomover.” (NR)  

“Art. 2º A Secretaria de Saúde será responsável pela avaliação, reabilitação física e social das 
pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.” (NR)  

Art. 18. A ementa, o artigo 1º e seu parágrafo único e o artigo 3º da Lei nº 5.302, de 
29/03/1999, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre criação do Programa de Implementação de Ações de Reabilitação em 
Guarulhos, voltado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

“Art. 1º Fica criado na cidade o Programa de Implementação de Ações de Reabilitação 
voltado às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.“ (NR) 

“Parágrafo único. O programa de que trata o caput deste artigo deverá ser executado pela 
Prefeitura Municipal, através da Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida em conjunto com o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência.” (NR)  

“Art. 3º As regiões da cidade carentes de recursos especializados voltados às pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida deverão receber um estudo de viabilidade da implantação 
de sistema de reabilitação itinerante.” (NR)  

Art. 19. A ementa, o artigo 1º e o artigo 2º acrescido de parágrafo único, da Lei nº 5.403, de 
10/09/1999, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Estabelece a obrigatoriedade dos estacionamentos particulares criarem vagas para 
veículos conduzidos por pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte e a 
concessão de desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor cobrado.” (NR)  

“Art. 1º Os estacionamentos particulares deverão criar vagas para os veículos conduzidos 
por pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte.” (NR)  

“Art. 2º Os estacionamentos particulares deverão, obrigatoriamente, conceder desconto de 
50% (cinquenta por cento) sobre o valor cobrado das vagas destinadas aos veículos 
conduzidos por pessoas com deficiência ou destinados ao seu transporte.” (NR) 

 “Parágrafo único. O desconto será concedido mediante apresentação da Credencial emitida 
pela Secretaria de Transportes e Trânsito, nos termos da Resolução nº 304, de 18/12/2008, 
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN.” (NR)  

Art. 20. A ementa e os artigos 1º e 2º da Lei nº 5.476, de 15/03/2000, passam a vigorar com 
as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre a execução de adaptações nas quadras, centros e ginásios esportivos 
existentes no Município, para o uso e acesso de pessoas com deficiência e mobilidade 
reduzida, conforme disposto na NBR 9050/94.” (NR) 

“Art. 1º Fica a Prefeitura de Guarulhos autorizada a executar adaptações nas quadras, 
centros e ginásios esportivos existentes no Município, para o uso e acesso de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida, conforme disposto na NBR 9050/94.” (NR)  

“Art. 2º Caberá à Secretaria de Obras, à Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer e à 
Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida 
desenvolverem as modificações necessárias estabelecidas no artigo 1º desta Lei.” (NR)  

Art. 21. A ementa, os artigos 1º e 2º e o caput do artigo 3º da Lei nº 5.533, de 15/5/2000, 
passam a vigorar com as seguintes redações:  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05302lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05302lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05302lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05403lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05403lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05403lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05476lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05533lei.pdf
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Ementa: “Cria no Município de Guarulhos o Centro Olímpico do Atleta com Deficiência - 
CEADE.” (NR)  

“Art. 1º Fica criado no Município de Guarulhos o Centro Olímpico do Atleta com Deficiência - 
CEADE.” (NR)  

“Art. 2º O Centro Olímpico do Atleta com Deficiência tem por objetivo oferecer o espaço 
físico necessário para desenvolver a prática desportiva das pessoas com deficiência.” (NR)  

“Art. 3º Os projetos relativos às disposições construtivas das edificações e de instalações de 
equipamentos do CEADE deverão respeitar as necessidades de adaptação destinadas aos 
atletas com deficiência.” (NR)  

Art. 22. O inciso V e o parágrafo único do artigo 2º, o caput, o parágrafo único e seu inciso II 
do artigo 3º e o inciso III do artigo 5º da Lei nº 5.742, de 13/12/2001, passam a vigorar com as seguintes 
redações:  

Art. 2º ..............................................................................................................  

(...)  

“V - suspensão temporária por 60 (sessenta) dias da Licença de Funcionamento, prorrogável 
até sua plena regularização.” (NR)  

“Parágrafo único. A Licença de Funcionamento suspensa nos termos do inciso V deste artigo 
voltará à sua normalidade com a regularização da infração, após comunicação por parte do 
estabelecimento comercial à autoridade competente da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano.” (NR)  

“Art. 3º A Secretaria de Desenvolvimento Urbano será o órgão municipal competente para 
fiscalizar, autuar e zelar pelo cumprimento da presente Lei.” (NR) 

“Parágrafo único. A Secretaria de Desenvolvimento Urbano será também responsável pelos 
seguintes procedimentos desta Lei, a saber: ” (NR)  

(...) 

“II - considerar como aceito, apenas o recurso feito através de petição, protocolado no setor 
competente da administração pública - o qual não terá efeito suspensivo.” (NR) 

 Art. 5º ...............................................................................................................  

(...)  

“III - Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida; e” (NR)  

Art. 23. A ementa e o artigo 1º acrescido dos §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.834, de 26/06/2002, 
passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Determina que os estabelecimentos bancários instalados no Município 
disponibilizem cadeira de rodas para a locomoção interna de idosos, gestantes e pessoas 
com deficiência e mobilidade reduzida, em suas agências.” (NR)  

“Art. 1º Os estabelecimentos bancários instalados no Município ficam obrigados a 
disponibilizarem, no mínimo, uma cadeira de rodas, em cada agência, para a locomoção 
interna de idosos, gestantes e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

“§ 1º Os estabelecimentos bancários deverão, preferencialmente, efetuar o atendimento 
dos idosos, gestantes e pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em locais de fácil 
acesso à utilização das cadeiras, bem como dar publicidade desta Lei.” (NR) 

“§ 2º As infrações ao disposto nesta Lei sujeitará o estabelecimento bancário às penalidades 
a seguir relacionadas, que serão aplicadas pelos agentes fiscais do Município:” (NR)  

“1. notificação, na primeira autuação;” (NR)  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05742lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05834lei.pdf
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“2. multa de 500 UFGs (quinhentas Unidades Fiscais de Guarulhos), na segunda autuação; e” 
(NR)  

“3. multa de 1000 UFGs (mil Unidades Fiscais de Guarulhos), nas reincidências.” (NR)  

Art. 24. A ementa, os artigos 1º e 2º, o caput e o § 2º do artigo 3º e o artigo 6º da Lei nº 
5.927, de 31/07/2003, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Institui no Município de Guarulhos o Serviço de Transporte Coletivo denominado 
“ÁGIL”, destinado a atender pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e dá outras 
providências.” (NR) 

“Art. 1º Fica instituído o Serviço de Transporte Coletivo denominado "ÁGIL", destinado a 
atender, exclusivamente, as pessoas com deficiência motora, intelectual e múltipla, 
temporária ou permanente, em alto grau de dependência.” (NR) 

“Art. 2º O Serviço de Transporte Coletivo a que se refere esta Lei, tem por objetivo garantir a 
locomoção de toda pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, e que tenha a 
necessidade de se locomover no sentido de realizar atividades da vida diária.” (NR) 

“Art. 3º Serão usuários do serviço de que trata esta Lei, as pessoas com deficiência que não 
apresentem condições de mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transporte 
convencional ou que manifestem grandes restrições ao acesso e uso de equipamentos 
urbanos.” (NR)  

(...)  

“§ 2º O cadastramento deverá ser efetuado pela Secretaria de Transportes e Trânsito em 
conjunto com a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida e com a colaboração de instituições e organizações reconhecidamente dedicadas à 
promoção de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

“Art. 6º A Secretaria de Transportes e Trânsito deverá estabelecer diretrizes e desenvolver 
estudos para a implementação de medidas e programas de intervenção na área de 
transportes públicos, com o objetivo de buscar a igualdade de condições para o transporte 
coletivo.” (NR)  

Art. 25. O inciso III do artigo 4º, o artigo 13 e seus §§ 1º e 2º, o artigo 34 e o § 3º do artigo 
46, da Lei nº 6.199, de 11/12/2006, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Art. 4º ..............................................................................................................  

(...)  

“III - este Estatuto assegurará o bem-estar pessoal, social e econômico, com a manutenção 
de vida digna, assegurado o conforto básico, respeito e igualdade da pessoa com deficiência 
física e mobilidade reduzida;” (NR)  

“Art. 13. As empresas públicas e privadas concessionárias ou que prestem serviços 
municipais de transporte, deverão adequar sua frota para que seja garantida acessibilidade 
universal nos transportes coletivos, de uso público, urbano, às pessoas com deficiência física 
e mobilidade reduzida, com a instalação de elevadores e/ou equipamentos necessários e 
cadeiras para pessoas obesas.” (NR)  

“§ 1º As empresas de transporte deverão promover cursos de reciclagem e capacitação aos 
motoristas e funcionários para que recebam adequadamente as pessoas com deficiência 
física e mobilidade reduzida.” (NR)  

“§ 2º O não cumprimento do parágrafo anterior, bem como o comprovado desrespeito por 
parte de motoristas e funcionários às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida, 
implicará na aplicação das seguintes penalidades:” (NR)  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05927lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05927lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05927lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06199lei.pdf
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“1. notificação, na primeira autuação;” (NR)  

“2. multa de 500 UFGs (quinhentas Unidades Fiscais de Guarulhos), na segunda autuação; e” 
(NR)  

“3. multa de 1000 UFGs (mil Unidades Fiscais de Guarulhos), nas reincidências.” (NR)  

“Art. 34. Todas as instituições de ensino deverão oferecer apoio e adaptação de 
comunicação e pedagógica para os alunos com deficiência, conforme cada caso concreto.” 
(NR)  

Art. 46. ..............................................................................................................  

(...) 

“§ 3º As vagas reservadas serão distribuídas aos candidatos com deficiência, havendo mais 
de um, obedecer-se-á a classificação entre eles.” (NR)  

Art. 26. O caput do artigo 1º da Lei nº 6.299, de 08/11/2007, passa a vigorar com a seguinte 
redação:  

“Art. 1º Ficam obrigados os edifícios comerciais e residenciais multifamiliares, servidos por 
elevadores de passageiros, localizados no Município de Guarulhos a manterem cadeiras de 
rodas para uso de seus visitantes com deficiência ou mobilidade reduzida.” (NR)  

Art. 27. A ementa, o artigo 1º e o caput e o inciso I do artigo 3º da Lei nº 6.314, de 
22/11/2007, passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre a reserva de vagas térreas nos Programas Habitacionais do Município 
para idosos e pessoas com deficiência ou para famílias que os possuam.” (NR)  

“Art. 1º Os apartamentos localizados no andar térreo de edifício residencial multifamiliar 
executados direta ou indiretamente pela Prefeitura de Guarulhos, por meio de programa 
habitacional, serão preferencialmente destinados para pessoas idosas ou pessoas com 
deficiência, desde que estejam regularmente inscritas e preencham as demais condições 
estabelecidas no programa.” (NR) 

“Art. 3º Para fazer jus ao disposto no artigo 1º desta Lei, os idosos e as pessoas com 
deficiência ou seus representantes legais deverão:” (NR)  

“I - se pessoa com deficiência, comprovar o estado de necessidade especial através de 
atestado médico reconhecendo as condições indicadas no inciso I do artigo anterior;” (NR)  

Art. 28. A ementa, o artigo 1º e o caput e o § 2º do artigo 2º da Lei nº 6.347, de 02/01/2008, 
passam a vigorar com as seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre o acesso das crianças com deficiência e mobilidade reduzida a 
brinquedos adaptados para sua utilização, nos parques e áreas de lazer do Município de 
Guarulhos.” (NR)  

“Art. 1º A Prefeitura garantirá o acesso das crianças com deficiência e mobilidade reduzida a 
brinquedos adaptados para sua utilização, nos parques e áreas de lazer do Município de 
Guarulhos.” (NR)  

“Art. 2º Na instalação dos brinquedos adaptados, o Poder Executivo priorizará as praças e 
parques municipais que possibilitem o acesso e atendimento do maior número possível de 
crianças com deficiência e mobilidade reduzida.” (NR)  

(...)  

“§ 2º Nas praças e parques que contenham brinquedos adaptados deverão ser afixadas 
placas indicativas com a seguinte informação: “Parque infantil adaptado para inclusão das 
crianças com deficiência e mobilidade reduzida”.” (NR)  

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06299lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06314lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06314lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06314lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06347lei.pdf
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Art. 29. A ementa e os artigos 1º e 2º da Lei nº 6.422, de 24/09/2008, passam a vigorar com 

as seguintes redações:  

Ementa: “Institui o Selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento às iniciativas Empresariais 
que favoreçam a integração das Pessoas com Deficiência Física e Mobilidade Reduzida.” (NR)  

“Art. 1º Fica instituído o Selo Empresa Inclusiva, de reconhecimento ao mérito das iniciativas 
empresariais que favoreçam a integração e/ou a melhoria da qualidade de vida, por 
qualquer forma, das pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.” (NR) 

“Art. 2º Serão consideradas iniciativas empresariais favoráveis à inclusão das pessoas com 
deficiência física e mobilidade reduzida, dentre outras, a reserva de postos de trabalho 
específicos, a capacitação para o exercício das funções de maior remuneração, a adoção de 
soluções arquitetônicas que favoreçam a acessibilidade tanto para empregados como para o 
público em geral e a promoção ou patrocínio de eventos culturais ou desportivos dirigidos a 
esse segmento.” (NR)  

Art. 30. A ementa e o artigo 1º da Lei nº 6.430, de 02/10/2008, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Dispõe sobre a reserva de espaço nas Bibliotecas Públicas do Município de 
Guarulhos, destinado à prestação de serviços culturais e de recreação para pessoas com 
deficiência visual.” (NR)  

“Art. 1º As Bibliotecas Públicas do Município de Guarulhos deverão contar com um espaço 
destinado à prestação de serviços culturais e de recreação para pessoas com deficiência 
visual.” (NR)  

Art. 31. O artigo 3º da Lei nº 6.479, de 23/12/2008, passa a vigorar com a seguinte redação:  

“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)  

Art. 32. A ementa e o artigo 2º da Lei nº 6.506, de 08/06/2009, passam a vigorar com as 
seguintes redações:  

Ementa: “Dispondo sobre a Assistência Especial a ser fornecida às Parturientes cujos filhos 
Recém-Nascidos apresentem qualquer tipo de deficiência ou patologia crônica.” (NR) 

“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)  

Art. 33. Esta Lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.  

Art. 34. São revogadas as Leis n/s. 2.070, de 06/07/1976, 2.805, de 12/03/1984, 3.299, de 
07/01/1988, 3.748, de 02/04/1991, 4.396, de 19/07/1993, 4.399, de 21/07/1993, 4.652, de 30/09/1994, 
4.672, de 09/02/1995, 5.153, de 19/11/1997, 5.272, de 24/03/1999, 5.307, de 29/03/1999, 5.331, de 
09/04/1999, 5.361, de 30/04/1999, 5.579, de 17/08/2000, 5.591, de 28/08/2000, 5.856, de 17/09/2002, 
6.276, de 19/07/2007, e 6.504, de 08/06/2009, o artigo 1º da Lei nº 5.572, de 13/07/2000 e as 
disposições em contrário.  

Guarulhos, 03 de novembro de 2011. 
 

SEBASTIÃO ALMEIDA  
Prefeito 

 

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06422lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06430lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06479lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06506lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/02070lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/02805lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/03299lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/03299lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/03299lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/03748lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/04396lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/04399lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/04652lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/04672lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05153lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05272lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05307lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05331lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05331lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05331lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05361lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05579lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05591lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05856lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06276lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/06504lei.pdf
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05572lei.pdf
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Secretário 
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