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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE 
 

 

PROJETO DE LEI 
 

 

DISPÕE SOBRE OBRIGATORIEDADE DA 

PRESENÇA DE PROFISSIONAL 

TRADUTOR/INTÉRPRETE DE LIBRAS - 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS EM 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO 

DE VILA VELHA. E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal das 

atribuições, 

D E C R E T A : 

Art. 1º As instituições bancárias em funcionamento no município de Vila Velha, deverão, 

obrigatoriamente, disponibilizar, em sua agência central, no mínimo, um (01) tradutor/intérprete 

profissional de LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais durante o período de atendimento ao 

público.    

Parágrafo único. A agência localizada fora do centro da cidade deverá afixar em local de fácil 

acesso e visualização do público, a indicação da agência que disponibiliza intérprete de LIBRAS. 

Art. 2º As instituições serão fiscalizadas por órgão competente da Prefeitura Municipal de Vila 

Velha e, se constatado o descumprimento ao disposto nesta Lei, sujeitará o infrator às seguintes 

sanções administrativas: 

I - na primeira autuação no período de 01 (um) ano, multa no valor correspondente a 315 

(trezentos e quinze) VPRTM’s;  

II - na segunda autuação no período de 01 (um) ano, multa no valor correspondente a 630 

(seiscento e trinta) VPRTM’s;  
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III - na terceira autuação no período de 01 ano, multa no valor correspondente a 945 (novecentos 

e quarenta e cinco) VPRTM’s, e suspensão do alvará de funcionamento por 60 (sessenta) dias; 

IV - na quarta autuação no período de 01 (um) ano, multa no valor correspondente a 1260 (mil 

duzentos e sessenta) VPRTM’s, e cassação definitiva do alvará de funcionamento. 

Parágrafo único. As autuações das infrações terão interstício mínimo de 90 (noventa) dias. 

Art. 3º As instituições bancárias terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dia, a contar da data de sua 

publicação da presente Lei, para se adequarem à exigência nela prevista. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Vila Velha ES, 07 de novembro de 2018. 

 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 
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Justificativa 

 

Nobres colegas Edis, 

A ausência dos intérpretes de LIBRAS expõe as pessoas com deficiência auditiva ao 

constrangimento e cerceia sua inclusão social. 

A presença de um intérprete de LIBRAS nas instituições financeiras é um passo 

importante para integrar economicamente esse segmento da população e reconhecer a sua 

cidadania.  

Além de empregar os tradutores e intérpretes da linguagem de sinais,os bancos são 

obrigados a sinalizar visualmente a presença desses profissionais dentro dos estabelecimentos – e 

a forma de contatá-los, em caso de necessidade.  

Se aprovada, a lei determina multa para quem descumprir a medida. 

Este projeto lembra que a Língua Brasileira de Sinais foi oficializada pela lei federal 

10.436/2002 – norma que obriga instituições públicas e concessionárias de assistência à Saúde 

devem garantir atendimento e tratamento adequado a pessoas com deficiência auditiva. 

Motivos pelos quais confiamos na aprovação do presente Projeto de Lei tanto em 

caráter de Regime de Urgência quanto ao final a sua matéria. 

Vila Velha ES, 07 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

Nilma Maria Guêz da Silva 

Vereadora 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm

