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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.152, DE 22 DE AGOSTO DE 2013. 
Projeto de Lei nº 117/2010 de autoria do Vereador Gileno. 
 

Todos restaurantes, churrascarias, lanchonetes e similares, 
existentes no Município de Guarulhos, colocarão à disposição 
de clientes portadores de deficiência visual, cardápios e 
tabelas de preços impressos em sistema de leitura Braille. 

 

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 os restaurantes, churrascarias, lanchonetes e similares, instalados no 
Município de Guarulhos, obrigados a colocar à disposição de seus clientes, portadores de deficiência 
visual, cardápios e tabelas de preços impressos em sistema de leitura Braille. 

Art. 2º A não colocação dos cardápios e tabelas de preços de que trata o artigo 1º implicará, 
sucessivamente, na aplicação das seguintes penalidades: 

I - advertência por escrito, notificando-se o infrator para sanar a irregularidade, no prazo de 
30 (trinta) dias, contados da notificação, sob pena de multa; 

II - não sanada a irregularidade, será aplicada multa no valor de 300 UFGs (trezentas 
Unidades Fiscais de Guarulhos); 

III - em caso de reincidência, a multa prevista no inciso anterior será aplicada em dobro; 

IV - persistindo a irregularidade, mesmo após a imposição de multa em dobro, será suspenso 
o alvará de licença e funcionamento concedido, por até 30 (trinta) dias, e após o decurso desse prazo 
será ele regularmente cassado pelo Poder Público Municipal. 

Parágrafo único. A fiscalização e a aplicação das penalidades dispostas nesta Lei são de 
competência da Prefeitura. 

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

Guarulhos, 22 de agosto 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 dois dias do mês de agosto 
do ano de dois mil e treze. 

OCIMAR EDNEY GOMES 
Secretário de Assuntos Legislativos 

em exercício 
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