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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.233, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2013. 
Projeto de Lei nº 1177/2013 de autoria do Vereador Marcelo Seminaldo. 
 
 

Dispõe sobre a reserva de vagas de estacionamento de 
shopping centers, centros comerciais e hipermercados para 
gestantes e pessoas com crianças de colo, no âmbito do 
Município de Guarulhos. 

 
 

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 Fica assegurada a reserva para gestantes durante todo o período gestacional e 
pessoas acompanhadas por crianças de colo com até 2 anos, de vagas preferenciais nos 
estacionamentos mantidos por shopping centers, centros comerciais e hipermercados no âmbito do 
Município de Guarulhos. 

§ 1º A reserva de vagas a que se refere o caput deste artigo deverá observar a proporção de 
3% (três por cento) do total de vagas e o mínimo de 02 (duas) vagas, devidamente sinalizadas e com as 
especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas técnicas vigentes. 

§ 2º A utilização das vagas será feita mediante a utilização de adesivo de identificação, 
afixado no veículo, fornecido pela autoridade de trânsito local. 

§ 3º O descumprimento do disposto no § 1º do art. 1º desta Lei acarreta a aplicação das 
seguintes penalidades: 

I - multa de 500 UFGs (quinhentas Unidades Fiscais de Guarulhos), com consequente 
notificação para regularização em 30 (trinta) dias; 

II - multa de 1000 UFGs (mil Unidades Fiscais de Guarulhos), no caso de reincidência, 
expedindo-se nova notificação para regularização em 30 (trinta) dias; 

III - cassação da licença e lacração do estabelecimento, no caso de registro da segunda 
reincidência, até que seja procedida a regularização. 

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da 
data de sua publicação. 

Art. 3º As despesas com a execução da presente Lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 16 de dezembro de 2013. 
 

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 dezesseis dias do mês de 

dezembro do ano de dois mil e treze. 
 

ABDO MAZLOUM 
Secretário Municipal 

SEAL 
 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 095 de 20 de dezembro de 2013 - Página 6. 
PA nº 75017/2013. 
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