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PARECER Nº DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 226/2019 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Daniel Annenberg, visa instituir 
a Política Municipal de Linguagem Clara nos órgãos da administração direta e indireta do 
Município de São Paulo, incluindo a Câmara Municipal e o Tribunal de Contas do Município, 
com os seguintes objetivos: 

I - garantir que a administração pública municipal utilize uma linguagem simples e clara 
em todos seus atos; 

II - possibilitar que as pessoas e as empresas consigam com facilidade localizar, 
entender e utilizar as informações da Prefeitura; 

III - reduzir a necessidade de intermediários entre o governo e a população; 

IV - reduzir os custos administrativos e operacionais de atendimento ao cidadão; 

V - promover a transparência e o acesso à informação pública de forma clara; 

VI - facilitar a participação e o controle da gestão pública pela população; 

VII - promover o uso de linguagem inclusiva. 

A propositura define Linguagem Clara como "o conjunto de práticas, instrumentos e 
sinais usados para transmitir informações de maneira simples e objetiva, a fim de facilitar a 
compreensão de textos"; texto em Linguagem Clara sendo "o texto em que as ideias, as 
palavras, as frases e a estrutura são organizadas para que o leitor encontre facilmente o que 
procura, compreenda o que encontrou e utilize a informação". 

São princípios da Política Municipal de Linguagem Clara: 

I - o foco na cidadã e no cidadão; 

II - a linguagem como meio para redução das desigualdades e para promoção do 
acesso aos serviços públicos, transparência, participação e controle social; 

III - simplificação dos atos da administração municipal. 

As diretrizes da Política Municipal de Linguagem Clara são 

I - conhecer e testar a linguagem com o publico alvo; 

II - usar linguagem respeitosa, amigável, clara e de fácil compreensão; 

III - usar palavras comuns e que as pessoas entendam com facilidade; 

IV - não usar termos discriminatórios; 

V - usar linguagem adequada às pessoas com deficiência; 

VI - evitar o uso de jargões e palavras estrangeiras; 

VII - evitar o uso termos técnicos e explica-los quando necessário; 

VIII - evitar o uso de siglas desconhecidas; 

IX - reduzir comunicação duplicada e desnecessária; 



X - usar elementos não textuais, como imagens, tabelas e gráficos de forma 
complementar. 

A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa exarou parecer 
pela legalidade, com substitutivo para excluir a expressão "e dá outras providências" da 
ementa, pois o texto contém apenas normas sobre a politica municipal de linguagem clara nos 
órgãos da administração direta e indireta, e para excluir o conteúdo do art. 5º, que impõe prazo 
para que o Executivo exerça o poder regulamentador, porque a jurisprudência dominante 
entende que se trata de invasão das atribuições do Executivo. 

Por sua vez, a colenda Comissão de Administração Pública exarou parecer favorável, 
com substitutivo para aperfeiçoar a matéria, substituindo a expressão "Linguagem Clara" por 
"Linguagem Simples". 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável ao substitutivo da Comissão de Administração Pública, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 

Alessandro Guedes (PT) 

Rodrigo Goulart (PSD) 

Soninha Francine (CIDADANIA) 

Isac Felix (PL) 

Atílio Francisco (REPUBLICANOS) 

Ota (PSB) 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 11/01/2020, p. 82 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
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