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PROJETO DE LEI 01-00207/2021 do Vereador Felipe Becari (PSD) 
Assegura às pessoas com deficiência auditiva o direito a atendimento por tradutor ou 

intérprete de LIBRAS nos órgãos e entidades da administração pública e dá outras 
providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º O Poder Público Municipal, promoverá o atendimento às pessoas que possuam 
deficiência auditiva e necessitem de atendimento por tradutor ou intérprete em LIBRAS em 
todos os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional por meio da 
CIL - Central de Intermediação em Libras, criada pela Lei Municipal nº 14.441 de 20 de junho 
de 2007. 

Parágrafo único. Aplica-se o caput às empresas terceirizadas, concessionárias ou 
prestadoras de serviços que possuam praça de atendimento ao público e não possuam 
intérpretes de libras para o atendimento a pessoas com deficiência auditiva. 

Art. 2º Todo e qualquer local a que se refere o caput do Art. 1º e seu parágrafo único 
deve conter a informação de que a pessoa com deficiência auditiva poderá ser atendida por 
intérprete da Central de Intermediação em Libras - CIL. 

Parágrafo único. A informação sobre o atendimento em libras deverá estar em local 
destacado, devendo a informação ser claramente visível e objetiva, ensejando a facilidade na 
identificação ao portador de necessidade de intérprete em libras. 

Art. 3º Os espaços utilizados para publicidade das atividades, notícias, serviços e 
comunicados emitidos pelo Poder Público Municipal de São Paulo, devem ser utilizados para a 
promoção e divulgação do atendimento prestado pela CIL - Central de Intermediação em 
Libras. 

§1º Os padrões de divulgação e publicidade em espaços públicos, respeitarão as leis 
vigentes. 

§2º Devem ser utilizados os meios de publicidades em pontos de ônibus, totens 
presente nas principais vias do município e demais meios utilizados pela municipalidade para a 
divulgação de programas e ações praticadas. 

Art. 4 Para a realização do atendimento ao público, conforme previsão do art. 1º desta 
lei, poderá ser utilizada a forma virtual de atendimento, mediante software específico a ser 
utilizado. 

§1ºO software utilizado para atendimento ao público deverá proporcionar facilidade na 
sua identificação e utilização, mantendo-se atualizado. 

§2º Quando disponibilizados via aplicativos para smartphones, possuirão: 

I- Atualizações frequentes; 

II- Fácil identificação visual; 

III- Disponibilização gratuita; 

IV- Compatibilidade com todas as plataformas de smartphones; 

V- Baixo consumo de dados; 
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VI- Considerado acessível a todos os aparelhos do mercado, sem embaraços em seu 
processamento. 

Art. 5º Nos locais de atendimento ao público a que se refere esta lei é obrigatória a 
instalação do software que atenda a necessidade e funcionalidades do sistema implantado CIL, 
em terminal disponibilizado para o atendimento preferencial aos deficientes auditivos, bem 
como a disponibilização de servidor treinado para a realização deste tipo de atendimento. 

Art. 6º As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo máximo de 90 
(noventa) dias, contados da data de sua publicação. 

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Às Comissões competentes. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 15/04/2021, p. 74 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br. 
 


