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LEI Nº 2.066/2021 

                                                                                                                
"DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA PRESENÇA DE 
INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS (LIBRAS), NO 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO OU SISTEMA QUE 
INTEGRE E SUPRA ESSA FUNÇÃO EM TODAS AS AGÊNCIAS 
BANCÁRIAS DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO”.    

 
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO-PB, FAÇO SABER QUE A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU E EU 
SANCIONO A SEGUINTE LEI: 
 
Artigo 1º - As agências bancárias do Município de Monteiro deverão contar com a presença de Intérprete de 
LIBRAS e ou a capacitação do quadro de funcionários para atuar no horário de atendimento ao público ou 
sistema que integre e supra essa função para atendimento dos deficientes auditivos;  
 
§ 1º - Entende-se como Intérprete de LIBRAS, profissional presencial capacitado e ou habilitado em 
processos de interpretação de língua de sinais, tendo competência para realizar interpretação das 2 (duas) 
línguas de maneira simultânea ou consecutiva e províncias em tradução e interpretação de LIBRAS e da 
Língua Portuguesa;  
 
§ 2º - Entende-se como Sistema todo atendimento virtual por meio de um aplicativo, ou Central de LIBRAS 
que a distância faça a mediação do surdo com o Intérprete de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que pode 
estar instalado em um smartphone, um tablet ou um computador com acesso à internet. 
 
Artigo 2º - O atendimento deverá estar em consonância com os horários de funcionamento das agências 
bancárias. 
 
Artigo 3º - O Intérprete presencial, ou o Sistema atenderá todos aqueles que, por deficiência auditiva, 
necessitarem da sua interpretação, utilizando a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), em local de fácil acesso e 
com sinalização de indicação. 
 
Artigo 4º - Este projeto entra em vigor na data de sua publicação.  
 
Gabinete da Prefeita, em 28 de julho de 2021. 
 
 

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA 
Prefeita Constitucional 


