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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

 

LEI Nº 7.314, DE 18 DE SETEMBRO DE 2014. 
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 479/2013 de autoria do Vereador 
Ramos da Padaria 
 

Institui o Programa Parceiro da Saúde do Idoso 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 Permite a implantação do Programa “Parceiro da Saúde do Idoso”, autorizando o 
Poder Público Municipal, em firmar parcerias com entidades, instituições ou organizações, de caráter 
público ou privado, que atuam na área de saúde, com objetivo de fornecerem atendimento à saúde dos 
idosos carentes da cidade de Guarulhos. 

Art. 2º A parceria a que se refere o artigo 1º desta Lei compreende: 

I - por parte das entidades, instituições ou organizações, a oferta de assistência médica a 
idosos carentes cadastrados pelo Poder Executivo, responsabilizando-se, inclusive, pelo fornecimento de 
medicamentos devidamente prescrito pelos profissionais médicos; 

II - por parte do Poder Executivo, o cadastramento dos idosos carentes e a coordenação de 
seu atendimento pelo programa. 

Art. 3º A execução do Programa “Parceiro da Saúde do Idoso”, instituído por esta Lei, poderá 
se dar através de convênios. 

Art. 4º Poderão às entidades, instituições ou organizações que aderirem ao Programa 
“Parceiro da Saúde do Idoso”, fazer publicidade de caráter institucional da parceria, em unidades de 
saúde do Município, observada a legislação vigente. 

Art. 5º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Guarulhos, 18 de setembro de 2014. 

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 dezoito dias do mês de setembro 
do ano de dois mil e catorze. 

ARMANDO GOMES DE MATOS 
Secretário Municipal 

SEAL 
 
Publicada no Diário Oficial do Município nº 058 de 19 de setembro de 2014 - Página 1. 
PA nº 47155/2014. 
Texto atualizado em 19/9/2014. 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial do Município. 

07314lei_sintese.pdf

