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PREFEITURA DE GUARULHOS 

SECRETARIA ESPECIAL DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 
 

Decreto 

LEI Nº 7.533, DE 12 DE JANEIRO DE 2017. 
Projeto de Lei nº 2974/2016 de autoria do Vereador Claudilson Pezão. 
 
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estacionamentos 
afixarem cartazes ou placas informando que o uso de vagas 
destinadas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida 
em desacordo com a legislação, constitui infração grave nos 
termos do art. 181, inciso XVII do Código de Trânsito 
Brasileiro. 

 
 

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 Torna obrigatória a afixação de cartaz ou placa, em local visível, em todas as áreas de 
estacionamento aberto ao público, de uso público ou privado de uso coletivo e em vias públicas, que 
disponham de vaga de estacionamento para pessoas com deficiência informando que o uso de vagas 
destinadas às pessoas com deficiência e mobilidade reduzida em desacordo com a legislação, constitui 
infração grave. 

Parágrafo único. O cartaz ou placa, de que trata o caput deste artigo deve conter a seguinte 
informação: “Vagas destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, cujos 
veículos disponham em local de ampla visibilidade do cartão Defis. Utilização em desacordo com a 
legislação constitui infração grave nos termos do art. 181, inciso XVII do Código de Trânsito Brasileiro, 
sujeitando o infrator ao pagamento de multa acrescido de 5 (cinco) pontos na Carteira Nacional de 
Habilitação. Nas hipóteses de utilização em desacordo, denuncie: 2475-6996.”. 

Art. 2º Ficam a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e a Coordenadoria de Políticas para 
Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida responsáveis pela fiscalização da aplicação desta Lei. 

Art. 3º Os estabelecimentos terão o prazo de 30 (trinta) dias para se adequarem ao disposto 
nesta Lei e, em caso de inobservância, serão punidos progressivamente com: 

I - advertência; 

II - multa no valor de 500 Unidades Fiscais de Guarulhos, que será aplicada em dobro, em 
caso de reincidência; 

III - cassação da licença de funcionamento. 

Art. 4º As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de verbas 
próprias consignadas em Orçamento e suplementadas se necessário. 

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

Guarulhos, 12 de janeiro de 2017. 
 

GUTI 
Prefeito 

https://www.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/decretos_2020/37299decr.pdf
07533lei_sintese.pdf
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Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Prefeitura de Guarulhos e afixada no lugar 
público de costume aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete. 
 

TONINHO MAGALHÃES 
Diretor do Departamento de Assuntos Legislativos 
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