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PROJETO DE LEI 01-00609/2017 do Vereador Arselino Tatto (PT) 
"Dispõe sobre o uso de sítios de internet e recursos de tecnologia assistiva e sistema 

braile pela Administração Pública e pelos estabelecimentos privados e comerciais sediados no 
Município de São Paulo para a pessoa com deficiência. 

A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 

Art. 1º A Administração Pública Municipal deverá adotar mecanismos de tecnologia 
assistiva ou ajuda técnica e o sistema braile para viabilizar o uso de sítios de internet e o 
acesso à leitura, à informação e à comunicação para a pessoa com deficiência. 

Parágrafo único Para os fins do disposto nesta Lei, consideram-se tecnologia assistiva 
ou ajuda técnica, 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 13.146/2015. 

Art. 2º Os telecentros e Ian houses sediados no Município de São Paulo deverão ter 
equipamentos e instalações acessíveis para a pessoa com deficiência. 

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

Art. 3º A Administração Pública Municipal deverá adotar mecanismos de incentivo à 
produção, à difusão, à distribuição de livros em formatos acessíveis e sistema braile, com 
vistas a garantir o acesso à pessoa com deficiência, o direito de acesso à leitura, à informação 
e à comunicação. 

Parágrafo único Consideram-se formatos acessíveis para efeitos desta Lei, os arquivos 
digitais que possam ser reconhecidos ou acessados por software de 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 braile, conforme dispõe o § 2º 
do artigo 68 da Lei 13146/2015. 

Art. 4º 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 
braile. 

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

Art. 6º Os boletos de cobrança de tributos cobrados pela Municipalidade de São Paulo 
deverão ser editados e disponibilizados em formatos acessíveis e sistema braile. 

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



Art. 8º Os agentes prestadores dos serviços públicos deverão fixar, em suas unidades, 
painéis informativos em formato acessível e sistema braile com a relação dos serviços 
prestados e suas respectivas formas de acesso. 

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 das Sessões, 05 de setembro de 2017. 

Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 25/10/2017, p. 85 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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