
LEI N. 12.548, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.
Consolida a legislação relativa ao idoso.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembléia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte
lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÃO PRELIMINAR
Artigo 1º - Esta lei consolida a legislação relativa ao idoso no Estado de São
Paulo.
Parágrafo único - Encontram-se consolidadas as seguintes leis:
1. Lei n. 3.464, de 26 de julho de 1982;
2. Lei n. 4.961, de 8 de janeiro de 1986;
3. Lei n. 5.198, de 24 de junho de 1986;
4. Lei n. 5.928, de 26 de novembro de 1987;
5. Lei n. 7.576, de 27 de novembro de 1991;
6. Lei n. 9.057, de 29 de dezembro de 1994;
7. Lei n. 9.315, de 26 de dezembro de 1995;
8. Lei n. 9.499, de 11 de março de 1997;
9. Lei n. 9.500, de 11 de março de 1997;
10. Lei n. 9.688, de 30 de maio de 1997;
11. Lei n. 9.802, de 13 de outubro de 1997;
12. Lei n. 9.892, de 10 de dezembro de 1997;
13. Lei n. 10.003, de 24 de junho de 1998;
14. Lei n. 10.123, de 8 de dezembro de 1998;
15. Lei n. 10.329, de 15 de junho de 1999;
16. Lei n. 10.365, de 2 de setembro de 1999;
17. Lei n. 10.448, de 20 de dezembro de 1999;
18. Lei n. 10.473, de 20 de dezembro de 1999;
19. Lei n. 10.740, de 8 de janeiro de 2001;
20. Lei n. 10.779, de 9 de março de 2001;
21. Lei n. 10.933, de 17 de outubro de 2001;
22. Lei n. 10.938, de 19 de outubro de 2001;
23. Lei n. 10.952, de 7 de novembro de 2001;
24. Lei n. 11.061, de 26 de fevereiro de 2002;
25. Lei n. 11.251, de 4 de novembro de 2002;
26. Lei n. 11.355, de 17 de março de 2003;
27. Lei n. 11.369, de 28 de março de 2003;
28. Lei n. 11.759, de 1º de julho de 2004;
29. Lei n. 11.877, de 19 de janeiro de 2005;
30. Lei n. 12.107, de 11 de outubro de 2005;
31. Lei n. 12.271, de 20 de fevereiro de 2006.

Capítulo II

Da Política Estadual Do Idoso

Seção I

Dos Princípios



Artigo 2º - Ao idoso são assegurados todos os direitos à cidadania, a saber:
I - à vida;
II - à dignidade;
III - ao bem-estar;
IV - à participação na sociedade.

Artigo 3º - A Política Estadual do Idoso é universal e rege-se pelo princípio da igualdade.

Artigo 4º - O processo do envelhecimento deve ser objeto de conhecimento, estudo e informação da 
sociedade em geral.

Seção II

Dos Objetivos e das Metas

Artigo 5º - A Política Estadual do Idoso tem por objetivo garantir  ao cidadão com mais de 60 
(sessenta) anos as condições necessárias para continuar no pleno exercício da cidadania.

Capítulo V

Da Isenção e Demais Benefícios

Seção I

Dos Transportes

Artigo 41 - As pessoas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos de idade são isentas do pagamento  
das  respectivas  passagens  nos  barcos,  balsas  e  todo  tipo  de  embarcações  das  concessionárias 
públicas  e  privadas,  do  Departamento  Hidroviário  da  Secretaria  dos  Transportes  e  dos  demais 
operadores que servem as hidrovias do Estado.
Parágrafo único - A repartição competente fornecerá aos interessados o documento que permitirá o 
gozo das vantagens previstas no "caput" deste artigo, nos termos da regulamentação.

Artigo 42 - As passagens dos trens da Estrada de Ferro Campos do Jordão são gratuitas a todos os 
passageiros de idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos de ambos os sexos.

§ 1º - O regime de gratuidade, referido no "caput" deste artigo, é atribuído apenas aos usuários dos 
subúrbios  de  Campos  do  Jordão  e  de  Pindamonhangaba,  não  alcançando  os  transportes 
intermunicipais oferecidos pela Ferrovia.
§ 2º - À Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo compete a concessão de passes aos beneficiários do 
regime de gratuidade.

Seção II

Cinemas, Teatros, Parques e Outros

Artigo 43 - Os cinemas,  teatros, museus, circos,  parques e demais centros de lazer e diversões 
públicas devem conceder, em caráter permanente, descontos de, no mínimo, 50% (cinqüenta por 
cento) sobre o preço normal dos ingressos, à pessoa que comprovar idade acima de 65 (sessenta e 
cinco) anos.
§ 1º - A concessão do desconto é imediata, bastando ao beneficiário apresentar a sua cédula de 
identidade no ato da aquisição do ingresso.



§ 2º - É vedada a discriminação ao beneficiário do desconto de que trata o "caput" deste artigo, seja 
no tratamento como nas acomodações.

Seção III

Da Cédula de Identidade

Artigo 44 - O Poder Executivo está autorizado a isentar do pagamento da taxa para a emissão de 
segunda via e subseqüentes da Carteira de Identidade a pessoa idosa com mais de 65 (sessenta e 
cinco) anos, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher.
Parágrafo único - Para comprovar a condição estabelecida no "caput" deste artigo, o interessado 
deve apresentar qualquer documento pessoal oficialmente expedido.

Capítulo VI

Da Proteção ao Idoso

Artigo 45 - É vedada no Estado qualquer forma de discriminação ao idoso.

Artigo 46 - Constituem discriminação ao idoso:
I - impedir, dificultar, obstar ou recusar a livre locomoção em estabelecimentos da Administração 
Direta ou Indireta e das concessionárias de serviços públicos;
II - impedir, dificultar, obstar ou restringir o acesso às dependências de bares, restaurantes, hotéis, 
cinemas, teatros, clubes, centros comerciais e similares;
III - fazer exigências específicas para a obtenção ou manutenção do emprego;
IV - induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios;
V - veicular pelos meios de comunicação de massa, mídia eletrônica ou publicação de qualquer 
natureza a discriminação ou o preconceito;
VI - praticar qualquer ato relacionado à condição pessoal que cause constrangimento;
VII - ofender a honra ou a integridade física.
§ 1º - Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II deste artigo a alegação da existência de 
barreiras  arquitetônicas  para  negar,  dificultar  ou  restringir  atendimento  ou  serviço  às  pessoas 
protegidas por esta lei.
§ 2º - A ausência de atendimento preferencial ao idoso constitui prática discriminatória abarcada nos 
incisos VI e VII deste artigo.

Artigo 47 - A prática dos atos dispostos no artigo 46 desta lei acarretará ao infrator a pena de multa.
Parágrafo  único  -  A multa  a  ser  aplicada  corresponderá  ao  valor  monetário  equivalente  a  500 
(quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo – UFESPs.

Artigo 48 - A prestação dos serviços de assistência social no Estado se dá em conformidade com o 
disposto na Lei federal n. 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e será organizada com fundamento no 
princípio de proteção à velhice.

Artigo 49 - As pessoas físicas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos devem perceber, dos 
responsáveis  pelos  órgãos  públicos  e  pelos  estabelecimentos  comerciais  em  geral,  tratamento 
prioritário  no  atendimento  e  na  consecução  de  todas  as  diligências  ou  atos  que  se  fizerem 
necessários para a observância de seus legítimos interesses.

Parágrafo único - O interessado na obtenção do benefício previsto no "caput" deste artigo deve 
requerê-lo  ao  responsável  ou  atendente  respectivo,  comprovando,  desde  logo,  com documento 
hábil, que possui idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.



Artigo 50 - A prioridade estabelecida no artigo 49 desta lei deve ser efetiva, cabendo ao responsável 
pelo estabelecimento, mediante requerimento do interessado, demonstrar a preferência deferida em 
certidão circunstanciada. 

Artigo 51 - Devem ser afixados, nas sedes dos órgãos públicos e dos estabelecimentos comerciais 
em geral, informativos que destaquem o benefício estabelecido no artigo 49 desta lei.

Artigo 52 - Os procedimentos administrativos realizados no âmbito do Estado, em que figure como 
requerente pessoa com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos, devem ter prioridade na 
tramitação de todos os atos e diligências em quaisquer de seus órgãos.
§ 1º - O interessado na obtenção desse benefício, juntando prova de sua idade, deve requerê-lo à 
autoridade administrativa responsável pelo procedimento em questão, a qual determinará de ofício a 
sua concessão e as providências daí decorrentes.
§ 2º - Concedida a prioridade, esta não cessa com a morte do beneficiado, estendendo-se em favor  
do cônjuge supérstite,  companheiro ou companheira,  de união estável,  maior  de 65 (sessenta e 
cinco) anos.

Artigo 53 -  O Poder  Executivo está  obrigado a instalar  assentos  para idosos,  nos  terminais  de 
transportes  coletivos  rodoviários  intermunicipais,  do  Metrô  e  estações  de  trens,  em quantidade 
determinada pela Secretaria dos Transportes e pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Artigo 54 - É assegurada a reserva de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacionamentos do 
Estado para pessoa com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.
§ 1º - As vagas estabelecidas no "caput" deste artigo devem ser posicionadas de forma a garantir  
melhor comodidade ao idoso.
§ 2º - As vagas reservadas nos termos do "caput" deste artigo devem apresentar indicação sobre a 
finalidade e sobre as condições para a sua utilização.
§ 3º - A fiscalização para o fiel cumprimento do disposto no "caput" deste artigo é exercida pelo 
Poder Executivo que, mediante ato próprio, designará o órgão responsável.

Artigo 55 - É obrigatório o fornecimento de cadeiras de rodas ao idoso, pelos shopping centers e 
estabelecimentos similares, em todo o Estado.
§ 1º - O fornecimento das cadeiras de rodas referido no "caput" deste artigo é gratuito, sem qualquer 
ônus  para  o  usuário,  cabendo  exclusivamente  aos  estabelecimentos  comerciais  mencionados  o 
fornecimento e a manutenção das mesmas, em perfeitas condições de uso.
§ 2º - Os estabelecimentos definidos no "caput" deste artigo devem afixar em suas dependências 
internas, inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicativas dos locais onde se encontram as 
cadeiras de rodas disponíveis aos usuários.

Artigo 56 - O estabelecimento que violar o previsto no artigo 55 desta lei incorrerá em multa diária 
no valor de 500 (quinhentas) UFESPs.

Artigo 57 - Os centros comerciais, shopping centers, hiper e supermercados, no âmbito do Estado, 
devem fornecer, gratuitamente, veículos motorizados para facilitar a locomoção do idoso.
Parágrafo único - Devem ser afixadas em local de grande visibilidade nas dependências, externa e 
interna, dos centros comerciais, shopping centers, hiper e supermercados, placas indicativas dos 
postos de retirada dos veículos motorizados.

Artigo 58 - A não-observância do disposto no artigo 57 desta lei sujeitará os infratores à multa 
pecuniária de 50 (cinqüenta) UFESPs, que será aplicada em dobro em caso de reincidência.



Artigo 59 - Cabe aos órgãos competentes do Poder Executivo a fiscalização do cumprimento do 
disposto no artigo 57 desta lei.

Artigo 60 - O Poder Executivo está obrigado a implantar o selo "Amigo do Idoso" nos serviços de 
atendimento ao idoso, em conformidade com a Lei federal n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994.

Artigo 61 - O selo "Amigo do Idoso" destina-se a avalizar a qualidade dos serviços prestados pelas 
entidades que atendem ao idoso, nas modalidades asilar e não asilar.

Artigo 62 - Farão jus ao selo "Amigo do Idoso" as entidades que primam no atendimento ao idoso, 
garantindo-lhe condições de segurança, higiene e saúde, além de desenvolver atividades físicas, 
laborais, recreativas, culturais e associativas.

Artigo 63 - O selo "Amigo do Idoso" será concedido, anualmente, pela Secretaria da Saúde que, no 
âmbito de suas unidades regionais, manterá equipes permanentes de avaliação das entidades de que 
trata o artigo 61 desta lei,  compostas, no mínimo, por um médico geriatra,  um psicólogo e um 
assistente social, dentro dos critérios a serem regulamentados.

Capítulo VII

Das Disposições Finais

Artigo 64 - O "Dia do Idoso" é comemorado, anualmente, em 21 de setembro.

Artigo 65 - O "Dia de Combate à Discriminação e Defesa dos Direitos do Idoso" é comemorado, 
anualmente, em 1º de outubro.

Artigo  66  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  serão  suportadas  pelas  dotações 
orçamentárias próprias.

Artigo 67 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 68 - São formalmente revogadas, por consolidação e sem interrupção de sua força normativa, 
as seguintes leis:
I - 3.464, de 26 de julho de 1982;
II - 4.961, de 8 de janeiro de 1986;
III - 5.198, de 24 de junho de 1986;
IV - 9.057, de 29 de dezembro de 1994;
V - 9.315 de 26 de dezembro de 1995;
VI - 9.499, de 11 de março de 1997;
VII - 9.500, de 11 de março de 1997;
VIII - 9.688, de 30 de maio de 1997;
IX - 9.802, de 13 de outubro de 1997;
X - 9.892, de 10 de dezembro de 1997;
XI - 10.003, de 24 de junho de 1998;
XII - 10.123, de 20 de abril de 1998;
XIII - 10.329, de 15 de junho de 1999;
XIV - 10.448 de 20 de dezembro de 1999;
XV - 10.740, de 8 de janeiro de 2001;
XVI - 10.933, de 17 de outubro de 2001;
XVII - 11.061, de 26 de fevereiro de 2002;
XVIII - 11.251, de 4 de novembro de 2002;



XIX - 11.355, de 17 de março de 2003;
XX - 11.759, de 1º de julho de 2004;
XXI - 12.271, de 20 de fevereiro de 2006.

Palácio dos Bandeirantes, aos 27 de fevereiro de 2007.

José Serra
Aloysio Nunes Ferreira Filho
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicada na Assessoria Técnico-Legislativa, aos 26 de fevereiro de 2007.


