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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Mensagem de Veto 

LEI Nº 7.045, DE 21 DE MAIO DE 2012. 
Fusão dos Projetos de Lei n/s. 148/2003 e 226/2011 de autoria das 
Vereadoras Silvana Mesquita e Professora Eneide. 

 
 

Cria no Município de Guarulhos, o Programa Casa Dia para 
acolhimento diurno dos idosos. 

 
  
 

O Prefeito da Cidade de Guarulhos, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos  
VI e VII do artigo 63 da Lei Orgânica Municipal, sanciona e promulga a seguinte Lei: 

 
 
 

Art. 1º Fica criado o Programa Casa Dia no âmbito do Município de Guarulhos, para 
acolhimento diurno dos idosos. 

Art. 2º O Programa Casa Dia promoverá o funcionamento de abrigos diurnos destinado aos 
idosos, para a permanência diurna, em regime de semi-internato, com horários flexíveis e com 
instalações adaptadas ao descanso e atividades físicas, sociais e culturais. 

 Art. 3º O Poder Executivo através dos órgãos competentes estabelecerá as diretrizes para o 
efetivo funcionamento do programa, promovendo amplo entendimento com as Secretarias e Órgãos 
Municipais, Estaduais, Federais e representantes da Sociedade Civil, objetivando o aporte de recursos 
humanos e materiais para sua implantação e manutenção. 

 Art. 4º São condições para o atendimento dos idosos: 

I - idade superior a 60 (sessenta) anos; 

II - opção voluntária expressa ou através de no mínimo, 02 (dois) familiares, quando for 
impossível ao idoso expressar sua vontade. 

Art. 5º Aos idosos atendidos pelo programa será fornecido café da manhã, almoço, lanche 
da tarde e jantar. 

Art. 6º VETADO. 

Art. 7º Os idosos atendidos pelo Programa Casa Dia deverão ser cadastrados pelas entidades 
participantes e pelo Conselho Municipal do Idoso. 

Art. 8º As despesas concorrentes da execução da presente Lei deverão ser consignadas no 
Orçamento e suplementadas, se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 21 de maio de 2012. 

 

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 vinte e um dias do mês de maio 
do ano de dois mil e doze. 
 

RAFAEL PAREDES 
Secretário Municipal 

SEAL  
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PA nº 25348/2012. 
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