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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.260, DE 28 DE ABRIL DE 2014. 
Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 7393/2013 de autoria 
do Vereador Professor Auriel. 
 
 

Dispõe sobre acessibilidade para obesos, gestantes e pessoas 
com deficiência em supermercados, hipermercados e lojas de 
conveniência e dá outras providências. 

 
 

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 Determina aos supermercados, hipermercados e lojas de conveniência a 
obrigatoriedade de disponibilizar acesso adequado às suas dependências, a locomoção de maneira 
autônoma dentro dos estabelecimentos e passagem acessível nos caixas de pagamento para obesos, 
gestantes e pessoas com deficiência, sendo que para promover a acessibilidade, os estabelecimentos de 
que trata a presente Lei, deverão oferecer: 

I - áreas de acesso e de circulação horizontal e vertical; 

II - formas de comunicação e sinalização; 

III - passagens adequadas, em caixas de pagamento de uso preferencial e exclusivo, dos 
supermercados e hipermercados, com largura igual ou superior a 1,20 metros. 

Art. 2º Todos os supermercados, hipermercados e lojas de conveniência que, a partir da 
publicação desta Lei, vierem a ser projetados, construídos, montados ou implantados, bem como as 
reformas e ampliações de suas edificações, deverão obedecer às disposições dos incisos I e II do art. 1º.  

Parágrafo único. Em reformas parciais, a parte reformada deve ser tornada acessível.     

Art. 3º Os estabelecimentos deverão ser adaptados às disposições do inciso III do art. 1º, no 
prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data de publicação desta Lei. 

Art. 4º A fiscalização desta Lei fica a cargo do Órgão de Proteção e Defesa aos Direitos dos 
Consumidores PROCON/SP, Ministério Público do Estado de São Paulo e departamento responsável 
designado pela Prefeitura de Guarulhos. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da 
data de sua publicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 28 de abril de 2014. 
 
 

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 oito dias do mês de abril 
do ano de dois mil e catorze. 

 

ARMANDO GOMES DE MATOS 
Secretário Municipal 

SEAL 
 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 032 de 6 de maio de 2014 - Página 1. 
PA nº 19846/2014. 
Texto atualizado em 6/5/2014. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 
 

 
 
 
 
 
 
 


