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PREFEITURA DE GUARULHOS 

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

 

LEI Nº 7.691, DE 11 DE JANEIRO DE 2019. 
Substitutivo nº 01 apresentado ao Projeto de Lei nº 5354/2017 de autoria da 
Vereadora Carol Ribeiro. 

 
 

Obriga as entidades que especifica a realizar o atendimento e 
inserir nas placas de atendimento prioritário o Símbolo 
Mundial de Conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), 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, estabelecimentos 
privados, instituições financeiras ou bancárias, estabelecimentos comerciais ou prestadores de serviços, 
em atividade no território municipal, ficam obrigados a: 

I - realizar o atendimento prioritário das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA); e 

II - inserir nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial de Conscientização do 
Transtorno do Espectro Autista (TEA). 

Parágrafo único. Considerando o relevante interesse público, o Poder Executivo adotará os 
meios necessários objetivando a divulgação desta Lei. 

Art. 2º O não cumprimento dos dispositivos desta Lei sujeitará o infrator, pessoa física ou 
jurídica ou o respectivo responsável, às seguintes penalidades: 

I - advertência; 

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

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 
infração, mediante comunicação por escrito do infrator à autoridade competente, a ser definida em 
decreto regulamentador do 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 um ano. 
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§ 5º Para atendimento do procedimento administrativo fiscal aplicam-se as disposições 
pertinentes do Código de Posturas. 

Art. 3º Os estabelecimentos referidos no artigo 1º terão o prazo de 90 (noventa) dias, a 
contar da promulgação desta Lei, para adequar-se às suas disposições. 

Art. 4º 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. 5º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei correrão por conta de 
dotações orçamentárias próprias consignadas em orçamento, suplementadas se necessário. 

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

Guarulhos, 11 de janeiro de 2019. 
 

GUSTAVO HENRIC COSTA 
Prefeito 

 

Registrada no Departamento de Assuntos Legislativos da Secretaria de Governo Municipal da Prefeitura 
de Guarulhos e afixada no lugar público de costume aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil 
e dezenove. 

  

TONINHO MAGALHÃES 
Diretor de Assuntos Legislativos 
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