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DECRETO N° 35900 
 
de 23 de maio de 2019. 
 
Regulamenta o artigo 72, da Lei Municipal nº 
6.046, de 05/11/2004. 

 
 
GUSTAVO HENRIC COSTA, PREFEITO DA CIDADE DE 

GUARULHOS, no uso das atribuições legais conferidas pelo inciso XIV, do artigo 63, da 
Lei Orgânica do Município e o que consta do processo administrativo nº 71.194/2018; 
 

Considerando que a Convenção dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência reconheceu que a acessibilidade é princípio e direito constitucional, sendo 
também garantia para o pleno e efetivo exercício de demais direitos; 

Considerando que a Convenção sobre o Direito das Pessoas com 
Deficiência adotada pela ONU bem como seu protocolo facultativo foram ratificados pelo 
Estado Brasileiro, tendo assim a partir desta data equivalência a emenda constitucional, 
por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09/07/2008, com a devida promulgação pelo 
Decreto nº 6.949, de 25/08/2009; 

 
Considerando que sob forte influência da Convenção sobre os Direitos 

das Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo foi sancionada a Lei Federal nº 
13.146, de 06/07/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, criando normas internas que 
possibilitem colocar em prática o estabelecido no tratado e publicou-se o Decreto Federal 
nº 9.405, de 11/06/2018, regulamentando o artigo 122, da referida Lei Federal definindo 
regras, prazos e parâmetros para realização de adaptações imobiliárias e mobiliárias 
razoáveis a serem realizadas por micro empreendedor individual, microempresas e 
empresas de pequeno porte; 

 
Considerando que a Resolução CNJ nº 230, de 22/06/2016, determina 

que as adaptações exigidas para tornar um imóvel acessível, quando não for possível a 
regra do desenho universal, deverão ser razoáveis, de modo que as modificações e 
ajustes necessários e adequados não acarretem ônus desproporcional ou indevido, 
quando requeridos; 

 
Considerando que a Lei Municipal nº 7.657, de 09/10/2018, atribuiu à 

Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão a competência para executar as ações de 
vistoria e fiscalização referentes a acessibilidade e inclusão consoante legislação 
pertinente e normas regulamentadoras; e 

 
Considerando o disposto no artigo 72, da Lei Municipal nº 6.046, de 

05/11/2004, que determina que os edifícios públicos ou privados, de uso coletivo ou não, 
devem observar as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e a 
legislação municipal, no que diz respeito à acessibilidade e instalações destinadas a 
deficientes físicos e idosos, sem mencionar especificidades das normativas federais;  

 
 

DECRETA: 
 

Art. 1º Fica regulamentado nos termos deste Decreto o artigo 72, da 
Lei Municipal nº 6.046, de 05/11/2004, disciplinando as condições de acessibilidade para 
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pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida e idosos, nos estabelecimentos 
públicos ou privados de uso coletivo ou não. 

 
Art. 2º As novas obras deverão atender as condições de acessibilidade 

previstas na NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que se 
compatibilizarem com o Código de Edificações e Licenciamento Urbano do Município de 
Guarulhos e demais normativas federais. 

 
Art. 3º Para os imóveis existentes serão exigidas adaptações razoáveis 

que não acarretem ônus desproporcional e indevido, conforme Decreto Federal nº 9.405, 
de 11/06/2018. 

§ 1º São consideradas adaptações razoáveis: 
 
I - entrada acessível ao interior do imóvel; 
 
II - garantir pelo menos um dos pavimentos acessível ao atendimento 

público ou coletivo; 
 
III - ter balcão de atendimento acessível; 
 
IV - dispor de pelo menos um sanitário acessível, quando houver 

sanitário para o público em geral; 
 
V - dispor de 2% de vagas acessíveis e 5% de vagas para idosos 

quando o estabelecimento dispuser de vagas de estacionamento; 
 
VI - dispor de sinalização visual; e 
 
VII - quando houver elevador, no mínimo, um deverá ser acessível. 
 
§ 2º Os prazos, requisitos e demais condições para exigência da 

realização das adaptações razoáveis serão os constantes no Decreto Federal nº 9.405, 
de 2018. 

 
Art. 4º O presente Decreto não dispensa a observância de outras leis 

municipais naquilo que for compatível. 
 
Art. 5º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
 

Guarulhos, 23 de maio de 2019. 
 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito Municipal 

 
 
 

JORGE TAIAR 
Secretário de Desenvolvimento Urbano 
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LAMEH SMEILI 
Secretário de Direitos Humanos 

 
 

Registrado no Departamento de Relações Administrativas da Secretaria do Governo 
Municipal da Prefeitura do Município de Guarulhos e afixado no lugar público de 
costume aos vinte e três dias do mês de maio de dois mil e dezenove. 

 
 

 
MAURÍCIO SEGANTIN 
Diretor do Departamento 

de Relações Administrativas 
 
 
 

Publicado no Diário Oficial do Município, em 24 de maio de 2019. 
 


