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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decreto 

LEI Nº 7.139, DE 24 DE JUNHO DE 2013. 
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 4649/2012 de autoria do Vereador Guti. 

 

Torna obrigatório para as empresas locadoras de veículos o 
oferecimento de veículo adaptado para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida. 

 
 

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 todas as empresas locadoras de veículos situadas no âmbito do Município de 
Guarulhos obrigadas a ofertarem veículos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 

Parágrafo único. O Poder Executivo, juntamente com o Conselho Municipal para Assuntos 
da Pessoa com Deficiência, a Coordenadoria de Políticas para Pessoas com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida, os órgãos executores da política de defesa dos direitos da pessoa com deficiência no 
município de Guarulhos, e demais associações representativas da sociedade civil com atuação nesse 
ramo de atividade, regulamentará o melhor dimensionamento da frota a ser adaptada, através da 
edição de Decreto Municipal, em um prazo de 90 (noventa) dias, a contar da publicação desta Lei. 

Art. 2º O descumprimento das determinações desta Lei acarretará para aos infratores as 
seguintes sanções:  

I - advertência, na primeira autuação; 

II - multa de 1.000 UFGs (mil Unidades Fiscais de Guarulhos) na reincidência; 

III - cassação do alvará de funcionamento na segunda reincidência. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 24 de junho de 2013. 
 

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 quatro dias do mês de 
junho do ano de dois mil e treze. 

ABDO MAZLOUM 
Secretário Municipal 

SEAL  
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