
 

Secretaria Geral Parlamentar 
Secretaria de Documentação 

Equipe de Documentação do Legislativo 

PARECER Nº 276/2018 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0609/17. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Arselino Tatto, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de adoção de tecnologia assistiva ou ajuda técnica e da sinalização 
em braille pela Administração Pública e por estabelecimentos privados, em situações 
especificadas, bem como sobre o incentivo a esta forma de comunicação. 

De acordo com a proposta, deverá ser disponibilizada esta forma de comunicação pela 
Administração Pública em sítios de internet, devem ser disponibilizados os equipamentos 
necessários para as pessoas com deficiência visual em telecentros e lan houses, devem ser 
adotadas medidas de fomento à difusão de livros em formatos acessíveis. Além disso, o projeto 
prevê medidas para permitir acesso a informações relevantes por parte das pessoas com 
deficiência. 

Na forma do substitutivo ao final proposto, o projeto pode prosseguir em tramitação, 
uma vez que elaborado no regular exercício da competência legislativa desta Casa. 

Inicialmente, cumpre esclarecer que, em relação ao aspecto formal, a propositura 
encontra fundamento no artigo 37, caput, da Lei Orgânica Paulistana, segundo o qual a 
iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou Comissão Permanente da Câmara Municipal, ao 
Prefeito e aos Cidadãos. 

No que se refere à proteção e a integração social das pessoas com deficiência, a 
Constituição Federal determina que podem legislar concorrentemente sobre o assunto a União, 
os Estados, o Distrito Federal e também os Municípios, para suplementar a legislação federal e 
estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, inciso XIV c/c art. 30, 
incisos I e II, da Constituição Federal). 

Neste sentido, a propositura se compatibiliza com o Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal nº 13.146/15), que estabelece que é dever do Estado, da sociedade e 
da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação de seus direitos, 
inclusive aqueles relativos à informação e à comunicação (art. 8º); assegurando, ainda, o 
direito ao atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de acesso a informações e 
disponibilização de recursos de comunicação acessíveis (art. 9º, V). 

Em relação à tecnologia assistiva, consistente em medidas que objetivem assegurar a 
participação da pessoa com deficiência e sua inclusão social (art. 3º, inc. III), e à comunicação, 
o que inclui o Braille, sistema de sinalização ou comunicação tátil (art. 3º, V), o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência prevê a obrigação de assegurar-se a oferta do ensino do Sistema 
Braille e do uso de recursos de tecnologia assistiva (art. 28, XII), a obrigatoriedade de 
acessibilidade nos sítios da internet mantidos por empresas com sede ou representação 
comercial no País ou por órgãos do governo (art. 63), e a adoção de medidas, pelo Poder 
Público, de incentivo à difusão de livros em formatos acessíveis (art. 68), dentre outras 
garantias tendentes a efetivar a acessibilidade. 

Especificamente quanto à linguagem Braille, a Lei Federal nº 4.169/1962 a oficializou 
em território nacional, constando como forma de comunicação prevista também pela Lei 
Federal nº 10.098/2000, que estabelece critérios gerais para promover a acessibilidade das 
pessoas com deficiência. 

A Lei Orgânica do Município de São Paulo, por sua vez, trata especificamente da 
inserção da pessoa com deficiência à vida social e econômica, assim dispondo: 



Art. 226. O Município buscará garantir à pessoa deficiente sua inserção na vida social e 
econômica, através de programas que visem o desenvolvimento de suas potencialidades, em 
especial: 

I - a assistência, desde o nascimento, através da estimulação precoce, da educação 
gratuita e especializada, inclusive profissionalizante, sem limite de idade; 

II - o acesso a equipamentos, serviços e programas culturais, educacionais, esportivos 
e recreativos; 

III - a assistência médica especializada, bem como o direito à prevenção, habilitação e 
reabilitação, através de métodos e equipamentos necessários; 

IV - a formação de recursos humanos especializados no tratamento e assistência das 
pessoas com deficiência; 

V - o direito à informação e à comunicação, considerando-se as adaptações 
necessárias. 

Portanto, a proposta é harmônica com o ordenamento jurídico vigente, na medida em 
que consolida, em âmbito municipal, garantias às pessoas com deficiência. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, XII, da Lei Orgânica do Município. 

Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE. 

Todavia, a fim de adequar a redação do projeto à técnica legislativa prevista na Lei 
Complementar Federal nº 95/98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis, sugerimos o seguinte Substitutivo: 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0609/17. 

Dispõe sobre o uso de tecnologia assistiva ou ajuda técnica e sistema de comunicação 
Braille pela Administração Pública e por estabelecimentos privados localizados no Município de 
São Paulo, visando à promoção de acessibilidade para pessoas com deficiência, e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o uso de tecnologia assistiva ou ajuda técnica e sistema 
de comunicação Braille pela Administração Pública e por estabelecimentos privados 
localizados no Município de São Paulo, visando à promoção de acessibilidade para pessoas 
com deficiência. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se tecnologia assistiva ou ajuda 
técnica os produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e 
serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da 
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, 
qualidade de vida e inclusão social, conforme dispõe o inciso III do art. 3º da Lei Federal nº 
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

Art. 2º É obrigatória a acessibilidade nos sítios da internet mantidos por órgãos da 
Administração Pública Municipal, para a garantia de acesso às informações disponíveis, 
conforme as melhores práticas e diretrizes de acessibilidade. 

Art. 3º Os telecentros comunitários que recebam recursos públicos municipais para o 
seu custeio ou sua instalação e as Ian houses situadas no Município de São Paulo devem 
possuir equipamentos e instalações acessíveis. 

Parágrafo único Os telecentros e Ian houses de que trata o caput deste artigo devem 
garantir, no mínimo, 10% (dez por cento) de seus computadores com recursos de 
acessibilidade para pessoa com deficiência visual, sendo assegurado pelo menos 1 (um) 
equipamento, quando o resultado percentual for inferior a 1 (um). 

Câmara Municipal de São Paulo Parecer - PL 0609/2017 
Secretaria de Documentação Página 2 de 3 
Disponibilizado pela Equipe de Documentação do Legislativo  

 



Art. 4º O Poder Público Municipal deve adotar mecanismos de incentivo à produção, à 
edição, à difusão, à distribuição e à comercialização de livros em formatos acessíveis e 
impressos em Braille, com o objetivo de garantir à pessoa com deficiência o direito de acesso à 
leitura, à informação e à comunicação. 

§ 1º Consideram-se formatos acessíveis para efeitos desta Lei, os arquivos digitais que 
possam ser reconhecidos ou acessados por softwares leitores de telas ou outras tecnologias 
assistivas que vierem a substituí-los, permitindo leitura com voz sintetizada, ampliação de 
caracteres, diferentes contrastes e impressão em Braille, conforme dispõe o § 2º do artigo 68 
da Lei Federal nº 13.146/2015. 

§ 2º Nos editais de compra de livros, inclusive para o abastecimento ou atualização dos 
acervos de bibliotecas públicas, o Poder Público deverá adotar cláusulas de impedimentos à 
participação de editoras que não ofertem sua produção em formatos acessíveis e sistema 
Braille. 

Art. 5º Os serviços de transporte individual remunerado e os de transporte coletivo de 
passageiros deverão veicular seus comunicados em formato acessível e sistema Braille. 

Art. 6º Os boletos referentes à cobrança de tributos do Município de São Paulo deverão 
ser editados e disponibilizados em formatos acessíveis e sistema Braille. 

Art. 7º Os cardápios utilizados pelos estabelecimentos que comercializam alimentos 
localizados no Município de São Paulo deverão ser veiculados em formato acessível e sistema 
Braille. 

Art. 8º Nos locais onde houver prestação de serviço público deverão ser fixados painéis 
informativos em formato acessível e sistema Braille, com a relação dos serviços prestados e 
suas respectivas formas de acesso devidamente sinalizadas em Braille. 

Art. 9º Esta Lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data de 
sua publicação. 

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 11/04/2018. 

Aurélio Nomura - PSDB - Presidente 

André Santos - PRB 

Caio Miranda Carneiro - PSB 

Celso Jatene - PR 

Cláudio Fonseca - PPS 

Edir Sales - PSD 

João Jorge - PSDB 

Reis - PT 

Sandra Tadeu - DEM - Relatora 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 12/04/2018, p. 98 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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