
Parágrafo primeiro. As páginas do sitio ou portal que serão
submetidas à avaliação serão selecionadas conforme o número
de páginas total do sítio ou portal declarado pelo interessado
na alínea “g” do artigo 5º da presente portaria a critério da
SMPED/CPA e por amostragem da seguinte forma:
a) 10% (dez por cento) do total de páginas declaradas pelo in-
teressado poderão ser avaliadas;
b) Independente do percentual fixado na alínea “a” supra, no
mínimo 10 (dez) páginas deverão ser avaliadas;
c) Independente do percentual fixado na alínea “a” supra, no
máximo 25 (vinte e cinco) páginas deverão ser avaliadas.

Parágrafo segundo. Se as 5 (cinco) primeiras páginas avaliadas
gerarem relatórios com erros através do ASES, a avaliação será
interrompida e o Selo será indeferido de plano.

Parágrafo terceiro. O Parecer Técnico sobre a avaliação do sitio
ou portal e os relatórios de erros e avisos gerados pelo ASES,
serão encaminhados ao interessado através do e-mail fornecido
por ele de acordo com o artigo 4º da presente portaria e será
publicada a decisão no Diário Oficial da Cidade de São Paulo
através de Comunicado do Senhor Secretário da SMPED.

Artigo 7º. O proprietário ou representante legal do sitio ou
portal deverá encaminhar para a SMPED, na forma do artigo 4º,
após o prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos contados
do recebimento do e-mail previsto no parágrafo terceiro do
artigo 6º da presente portaria, uma Declaração (MODELO -
ANEXO II) de ciência com relação aos avisos indicados pelo
Avaliador e Simulador para Acessibilidade de Sites (ASES) no
nível de acessibilidade do sitio ou portal, bem como que o
mesmo está em conformidade com as recomendações
apontadas pelos avisos supracitados, para a devida validação e
subseqüente concessão do Selo quando for o caso.

Artigo 8º. O Selo de Acessibilidade Digital - SAD e o Parecer
Técnico serão emitidos pelo prazo de validade de 1 (um) ano.

Parágrafo primeiro. Findo o prazo de validade referido no
caput, o Selo e o Parecer Técnico poderão ser renovados após
solicitação pelo requerente, por 2 (duas) vezes, através de uma
simples Declaração de Manutenção da Acessibilidade - DMA
(MODELO - ANEXO III), firmada pelo proprietário ou
representante legal do sítio ou portal certificado, a qual deverá
ser encaminhada para a SMPED na forma do artigo 4º.

Parágrafo segundo. Findo o prazo de validade do Selo de
Compromisso previsto no parágrafo terceiro do artigo 3º da
presente portaria, o mesmo não poderá ser renovado através da
Declaração de Manutenção da Acessibilidade - DMA, prevista no
parágrafo primeiro do presente artigo, devendo o processo
originário de solicitação ser feito novamente pelo interessado.

Artigo 9º. Os Selos e os Pareceres Técnicos deverão ser
requeridos e emitidos para cada sítio ou portal acerca de
conteúdo e funcionalidades próprias do interessado.

Artigo 10. O interessado que não apresentar a documentação
necessária para propiciar a avaliação para a concessão do Selo
ou para a renovação do mesmo ou, se a referida documentação
apresentar elementos incompletos, incorretos ou que
necessitem de complementação ou esclarecimentos serão
objeto de comunicação para correção de todas as falhas através
do e-mail fornecido pelo interessado, de acordo com o artigo 4º
da presente portaria e será publicado Comunicado no Diário
Oficial da Cidade de São Paulo do Senhor Secretário da SMPED.

Parágrafo primeiro. O interessado terá o prazo de até 30
(trinta) dias corridos contados do recebimento do e-mail
previsto no caput deste artigo, para as providências
pertinentes para o saneamento da documentação.

Parágrafo segundo. O prazo previsto no parágrafo primeiro do
presente artigo, poderá ser prorrogado, por igual período, a
pedido do interessado devidamente protocolado na SMPED na
forma do artigo 4º da presente portaria.

Parágrafo terceiro. O não atendimento do prazo previsto no
parágrafo primeiro do presente artigo, acarretará o devido
arquivamento do processo administrativo.

Parágrafo quarto. Com o atendimento do prazo previsto no
parágrafo primeiro do presente artigo, a SMPED/CPA verificará
se as exigências solicitadas foram cumpridas para o regular

prosseguimento da analise documental e, caso as exigências
não forem cumpridas, a solicitação do Selo será indeferida de
plano, com a devida comunicação da decisão através do e-mail
fornecido pelo interessado, de acordo com o artigo 4º da
presente portaria e será publicado Comunicado no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo do Senhor Secretário da SMPED.

Parágrafo quinto. O interessado poderá recorrer no prazo de
15 (quinze) dias corridos contados da publicação da decisão do
parágrafo quarto do presente artigo no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo.

Parágrafo sexto. Após a análise do recurso previsto no parágrafo
quinto deste artigo, o resultado será encaminhado através do e-
mail fornecido pelo interessado, de acordo com o artigo 4º da
presente portaria e será publicado Comunicado no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo do Senhor Secretário da SMPED.

Parágrafo sétimo. No caso de indeferimento do recurso, o
processo administrativo deverá ser arquivado, não cabendo
mais nenhum recurso.

Artigo 11. O interessado que apresentar a documentação
necessária completa para propiciar a avaliação poderá ter a
concessão do Selo deferido com a graduação pertinente em
respeito a indicação do Parecer Técnico emitido pela
SMPED/CPA relacionando o nível de acessibilidade do sítio ou
portal conforme previsto no artigo 3º da presente portaria.

Parágrafo primeiro. O deferimento para a concessão do Selo
será comunicado através do e-mail fornecido pelo interessado,
de acordo com o artigo 4º da presente portaria e será publicado
Comunicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo do
Senhor Secretário da SMPED, constando informações sobre
local, data e horário para a devida retirada do Parecer Técnico.

Parágrafo segundo. O ícone do Selo será encaminhado pela
SMPED/CPA no e-mail fornecido pelo interessado, de acordo
com o artigo 4º da presente portaria, após a regular retirada
do Parecer Técnico.

Parágrafo terceiro. O ícone do Selo enviado para o interessado
deverá ser colocado na página inicial do sítio ou portal
contemplado.

Parágrafo quarto. Os sítios ou categorias que estejam inseridos
dentro de conteúdo próprio de portais, conforme previsto no
parágrafo segundo do artigo 5º da presente portaria, que
sejam contemplados com algum dos Selos, deverão colocar o
ícone somente na página inicial do sítio ou categoria do portal.

Artigo 12. Os Selos serão emitidos conforme modelos
constantes no ANEXO IV desta portaria.

Parágrafo primeiro. O modelo do Selo de Compromisso é
indicado pelo ícone contendo a sigla “SAD”.

Parágrafo segundo. As regras de uso dos Selos estarão
disponíveis por meio de um Manual de Programação Visual do
Selo de Acessibilidade Digital - SAD no sítio da SMPED.

Artigo 13. O ícone do Selo colocado pelo interessado
contemplado em seu sítio ou portal deverá possuir um link
para o sitio da SMPED onde estarão listados os sítios e portais
em que os Selos foram concedidos, bem como seus níveis de
acessibilidade e validade.

Parágrafo Único. A lista completa que deverá estar no sítio da
SMPED, prevista no caput do presente artigo, deverá ser
disponibilizada pela SMPED em até 60 (sessenta) dias
contados da publicação da presente portaria.

Artigo 14. Na hipótese de ser constatada irregularidade que
comprometa a acessibilidade no sítio ou portal, a SMPED/CPA
poderão, a qualquer tempo, cassar os Selos emitidos, sem
prejuízo das demais sanções previstas em legislação pertinente.

Parágrafo Único. Caso haja denúncia formal de ciência da
SMPED/CPA, tecnicamente fundamentada por meio de
relatório do Avaliador e Simulador para Acessibilidade de Sites
(ASES) acerca da não acessibilidade digital do sítio ou portal
dentro da graduação do Selo proferido, o mesmo
automaticamente perderá a validade.

Artigo 15. Esta portaria entrará em vigor na data de sua
publicação.

Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida, aos 28 de agosto de 2008.
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