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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decreto 

LEI Nº 7.318, DE 10 DE OUTUBRO DE 2014. 
Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei nº 013/2013 de autoria do Vereador 
Gilvan Passos. 
 

Disciplina o atendimento preferencial e prioritário às pessoas 
idosas, às pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida, às gestantes, lactantes ou pessoas acompanhadas 
por crianças de colo 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 As entidades da Administração Pública Direta e Indireta, de qualquer dos entes da 
Federação, as empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, as instituições 
financeiras ou bancárias e os estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços, em atividade no 
território municipal, estão obrigados a dispensar tratamento preferencial e prioritário, na forma desta 
Lei e da legislação pertinente, às pessoas: 

I - idosas, com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos; 

II - com deficiência ou mobilidade reduzida; 

III - gestantes; e 

IV - lactantes ou pessoas acompanhadas por criança de colo. 

Art. 2º O atendimento preferencial e prioritário dar-se-á por meio de medidas que tornem 
ágil e fácil o atendimento e a prestação dos serviços às pessoas referidas nesta Lei. 

Art. 3º As entidades, empresas, instituições e estabelecimentos referidos no art. 1º deverão 
manter, em local visível de suas dependências, placa com os seguintes dizeres: 

 

 

Parágrafo único. Considerando o relevante interesse público, o Poder Executivo adotará, por 
meio do órgão responsável pela fiscalização ou de comunicação, os meios necessários objetivando a 
divulgação desta Lei. 

http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2018/34853decr.pdf
07318lei_sintese.pdf
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Art. 4º O não cumprimento dos dispositivos desta Lei sujeitará o infrator, pessoa física ou 
jurídica ou o respectivo responsável, às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

II - lavratura de auto de infração e imposição de multa; 

III - suspensão temporária da Licença de Funcionamento por 30 (trinta) dias. 

§ 1º A penalidade de imposição de multa será imposta nos seguintes parâmetros: 

I - multa equivalente a 750 UFGs (setecentas e cinquenta Unidades Fiscais de Guarulhos); e 

II - nas reincidências as multas serão aplicadas em dobro, sucessivamente. 

§ 2º A aplicação das penalidades previstas neste artigo não desobriga o infrator do 
cumprimento das exigências desta Lei. 

§ 3º A Licença de Funcionamento suspensa voltará à normalidade, com a regularização da 
situação, mediante comunicação por escrito do infrator à autoridade competente, a ser definida em 
decreto regulamentador pelo Poder Executivo. 

§ 4º Considera-se reincidente o ato de repetir ou continuar o descumprimento dos 
dispositivos desta Lei, desde que entre as autuações não tenha decorrido o prazo de 01 (um) ano. 

§ 5º Para atendimento do procedimento administrativo fiscal, aplicam-se as disposições 
pertinentes do Código de Posturas. 

Art. 5º As entidades, empresas, instituições e os estabelecimentos referidos no art. 1º terão 
o prazo de 90 (noventa) dias, a contar da promulgação desta Lei, para adequar-se às suas disposições. 

Art. 6º Os gestores dos órgãos públicos, nas respectivas esferas de governo, deverão zelar 
pelo cumprimento desta Lei junto às repartições públicas de suas áreas de atuação. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de 
sua publicação. 

Art. 8º As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, consignadas em Orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 10 de outubro 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 dez dias do mês de outubro do 
ano de dois mil e catorze. 

 

ARMANDO GOMES DE MATOS 
Secretário Municipal 

SEAL 
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