
ESTADO DO CEARTI
MINISTfRIO PTBLICO

. ̂ ^ PROTURADORIA,GERAL DE JUSTICA
ASSESSORIA DE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS

PROVIMENTO N'38/2012

Institui a Comisseo permanente de
Ac€ssibilidade _ COPEA do Minist6rio pfbtico
do Estado do C€ar6 e d6 outras provid6ncias.

O PROCURADOR.GERAL DD JUSTIqA DO ESTADO
DO CEA&I, no mdnus que lhe 6 conferido pelo afi.I2L, g 20, da ConstrtuiQao
Federal c/c o art.10, inciso v, da I€i Federar no g.625, de 12 de fevereiro cte 1993
e disposig6es contidas no art. 26, incisos V e XIII, da I_ei Complcmenrar
Estadual n. j2, de 12 de dezembro de 200g _ Lei Orgdnica . Ertututo on
Ministdrio hiblico do Estado do Cearr.

CONSIDERANDO que a Constituiqeo Federal em seu arrgo
127, g 20, assegurou ao Ministdrio piblico autonomia fulcional e adminisrativa,
permitindolhe praticar atos pr6pdos de gestao;

CONSIDERANDO que na desincumbencia das atribuiQdes
administativas, esteo os 6rgAos de AdministraEao Superior do Ministdrio pfblico
adstdtos aos principios que regem a Administragao pfblica, elencados no capl
do afi.37, dentre eles o da eficiCncia, com o escopo de produzir o bom resultado
na defesa da ordem jufdica, do me democretico e dos interesses sociais e
individuais indisponiveis;



CONSIDERANDO a necessidade de assegurar acessibilidade
arquitetonica aos prddios e instalag6es pr6prias e locadas do Ministddo pfblico

do Estado do Cear6, bem como espaEos fisicos de uso do piblico em geral,
visando facilitar a acessibilidade atitudinal, ajudas tdcnicas e outras medidas
necessiirias para implementaEeo da acessibilidade de pessoas com deficiencia h
informagao, e comunicagao e ao trabalho;

CONSIDERANDO que a Constituiqao Federal remeteu i lei
ordildria a disposiEao sobre normas de construEao e adaptagao dos logradouros e
edificios de uso priblico a fim de garantir o acesso da pessoa com deficiCncia
(arts. 227 ,Il e g 2P e 244, CF);

CONSIDERANDO os Tratados e ConvenE6es Internaciolais
que versam sobre a protegeo das pessoas com deficioncia dos quais a Repriblica
Federativa do Brasil 6 signatdria;

CONSIDERANDO que incumbe ao Minist6rio priblico

resguardar os direitos das pessoas com defici€ncia, em conformidade com o
disposto na Iri Federal no 8.625, de 12 de fevereiro de 1993 (I_ei Organrca
Nacional do Minist6rio piblico), e Iri Complemenrar Estadual no 7212008
(Estatuto do Minist6rio priblico do Estado do Cear6);

CONSIDERANDO o disposro no Decreto no 3298/99, qrue
regulamenta a Lei no 7.853/89 (politica Nacional para IntegraqAo da pessoa

Portadora de Deficiencia), bem como a ResoluQeo no 01, de 15 de outubro de
2010, que dispde sobre o Regimento Inte[ro do Conselho Nacional dos Direitos
da Pessoa com DeficiCncia;

CONSIDERANDO, enfim, o disposro ro procedimento
admiristrativo no 11 l9/207I-2;



RESOLVE:

Art.1o _ Fica instituida a Comissao permanente de
Acessibilidade - COPEA do Ministddo priblico do Estado <1o Cearii, com a
atribuiEAo de promover a acessibilidade, compreendida esta, o acesso, em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio fisico, ao tmrNporrc,
e informaEAo e comunicaEio, inclusive aos sistemas e tecnologias da informaqao
e comunicaEao, bem como a outros serviEos e instalaE6es abertos ou propiciados
ao paiblico, proporcionando As pessoas com deficiencia ou com mobilidade
reduzida, condiE6es de alcance para utilizaqao, com seguranqa e autonomia,
dos espaQos pribricos, das vias mobilidrias, dos equipamentos urbanos e das
edificaEoes.

Art. 2. _ A ComissAo pemanente de Acessibitidade _ COPEA
do Ministdrio Pfblico do Estado do Cear6 terd a seguinte composiQao:

I 0l (um) promoror de Justiga do Ntcleo de Defesa do ldoso
e da Pessoa com DeficiCncia;

II _ 0l (um) promotor de Justiga do Nricleo de Detesa da
Cidadania;

III _ 0l (um) promotor de Justiga representante das
Promotorias de Justiga do Meio Ambiente e planejamento Urbano;

IV - 0l (un) promotor de Justiqa do Nlcleo de Atuagao
Controle, FiscalizaqAo e Acompanhamento de politicas do TrAnsito _

V - 02 (dois) servidores, dentre eles, um com algum tipo de

Especial de

NAETRAN;

deficiCncia;

VI-
Arquitetura e Urbanismo.

0l (um Analista Ministerial, com especialiclade em



$1". A presiddncia da Comissao Permanente de Acessibilidade

COPEA do Ministdrio Pirblico do CearA caberii ao Promotor de Justiaa do

Nricleo de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficioncia.

$2o, Os membrcs da Comissio Permanente de Acessibilidade

- COPEA do Ministdrio Priblico do Cear6 ser6o indicados por ato do Procurador-

Geral de JustiEa.

Art.3'- Sao atribuiQdes da Comissao Permanente de

Acessibilidade COPEA do Ministdrio Ptiblico do Estado do Cear6:

I - Elaborar e acompanhar a execugao do Programa de

Acessibilidade do Minist6rio Pfblico do Estado do Ceardl

II Fiscalizar e acompanlar a execugAo da Politica de

Acessibilidade no Estado do Cear6;

III Incentivar e apoiar a promogAo de eventos, cursos e

seminAdos sobre acessibilidade;

IV - Produzir material e promover campanhas informativas e

educativas dirigidas d populaQSo em geral, com a finalidade de conscientizdla

qualto i acessibilidade;

V - Propor a eliminagdo das barreiras fisicas (arquitet6nicas,

urbanisticas e ambientais), de comunicaqeo e informagao, de transporte, bem

como na execuE6o de qualquer tipo de obra, quando tenham destinaEao pfblica

ou coletiva;

VI - Oriental os profissionais da 6rea de arquitetura

engenharia para a necessidade de cumprir as determinag6es da tegislagao

normas tecnicas de acessibilidade;

VII Expedir recomendagdes aos poderes priblicos para que

providenciem o levantamento dos pr6dios e logradouros priblicos e privados

existentes na Comarca, identificando os dotados de equipamento de

acessibilidade, na folqa da legislagao t6cnica, bem como aqueles desprovidos de

e

e

tais meios;



Vttl Solicitar ao Procwador-Geral de Justiga expeqa

recomendaqao aos Promotores de Justiga que oficiam nas Comarcas do interior

para que recomendem aos poderes priblicos locais que providenciem o

levantamento dos prddios e logradouros priblicos e privados existentes na

Comarca, identificando os dotados de equipamento de acessibilidade, na forma

da legislaqao tdcnica, bem como aqueles desprovidos de tais meios;

IX - Diligenciar no sentido de se promover outras formas

apropriadas de atendimertto e apoio a pessoas com defici€ncia, a fim de

assegurar-lhes seu acesso a informag6es, inclusive aos deficientes visuais,

mediante linguagem em braile, e aos auditivos, por intermddio de pessoas

habilitadas em sinais de libras;

X - Diligenciar no sentido de dar efetividade ao disposto no

Decreto no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, acerca da prioridade de

atendimento das pessoas com defici€ncia, assim definidas na l-ei n'10.098, de 19

de dezembro de 2000;

Pariigrafo inico - Est6o compreendidos entre os locais que

devem sofrer modificaE6es, visando melhores condiQoes de acessibilidade, as

edificaE6es p{iblicas, vias priblicas, estacionamentos, escolas, universidades,

ag€ncias banc6rias, estabelecimentos comerciais, igrejas e ternplos, praEas

despo ivas, clubes recreativos e espaEos de entretenimento, cafi6rios, hospitais,

delegacias, Cdmaras de Vereadores, Assembleia Irgislativa, Prefeituras

Municipais, Tribunais, F6ru[s e Promotorias de Justiqa.

Art.4'- A Comissao Pemanente de Acessibil idade

COPEA do Minist6rio Priblico do Estado do Cear6 devera apresentar relat6rio no

prazo de 90 (noventa) dias, coltendo informaQ6es sobre a execugeo das seguintes

medidas a serem implementadas:

I - construEeo ou relbrma para garantir acessibil idade para

Dessoas com deficiencia. nos termos da normati em vigor (ABNT



9050), inclusive construEao de rampas, adequagdo de sanitArios, instalagdo de
elevadores, reseNa de vagas em estacionamento, instalaEao de piso tdtil
direcional e de alerta, sinalizagao sonom para pessoas com deficiCncra visuat,
bem como sinalizaE6es visuais acessiveis a pessoas com deficiencia auditiva,
pessoas com baixa vis6o e pessoas com deficioncia intelectual, adaptaqao de
mobilidrio, portas e corredores em todas as dependencias e em toda a extensao;

II - locagdes de im6veis, aquisiQ6es ou construg6es novas com
garantia de acessibilidade;

III _ entrada e permanencia de caes guias em todas as
dependencias dos edificios e sua extensao;

IV - habilitago de servidores em cursos oficiais de
Linguagem Brasileira de Sinais - LIBRAS;

V - nomeaEao de tradutor e intdrprete de Linguagem
Brasileira de Sinais, sempre que figurar no processo pessoa com deticiCncia
auditiva;

VI - adoEao de medidas que viabilizem a leitura labial;
VII _ nomeaQao ou permissdo de utilizaQao de guia/inrerprere,

sempre que figurar no processo pessoa com deficiCncia auditiva ou visual;
VIII _ registro das audiencias por filmagem de todos os aros

nelas praticados, sempre que presente pessoa com defici€ncia auditiva;
lX - aquisigao de impressora em Braille, produEao e

manutenQao de material de comunicagio e de leitura de tela das pessoas com
deficidncia visual;

X - incluseo, em todos os editais de concursos pdbhcos, da
previseo constitucional de reserva de cargos para pessoas com deficiCncra, do
ugresso nos quadros do Ministerio priblico;

XI - anotaEAo na capa dos autos da pdoridade concedida ir
tramitaEao de processos administmtivos cuja parte seja uma pessoa com
deficidncia e de processos judiciais se tiver idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos ou po

de agosto de 2009;

de doenga grave, nos termos da Iri no 12.00g, de 06



XII _ realizag.ao de oficinas de conscientizagao de servidores emagistrados sobre os direitos das pessoas com deficiencia;
XIII _ utilizagao de intdrprete de Linguagem Brasileira deSinais, legenda, dudio, descrigao c comuntcagao em linguagem acessivel emtodas as manifestag6es ptiblicas, dentre elas propagandas, pronunciamentos

oficiais, videos educativos, eventos e reunloes;

XIV _ disponibilizaEAo de equipamentos de autoatendimento
para consulta processual acessiveis, com sistema de voz ou de leitura de tela parapessoas com deficioncia visual, bel
de cadein de rodas; 

n como' com altura compativel para usuddos

atriburda gratiricaETrl";.il-.jl 
do Procurador-Geral de Justiea' poderii ser

rererida comissdo, 
"onro.,," u,,,rl"l: ff;":j :"::::' ;::",jJj: ::13/2009 e das disposiEdes contidas na I_e j, n" 14.28g/20rJg.

Art. 60 _ Este pr

pubricaE6o, revogano"*" 
", 

o"-"*;,;T;;::J":*il*r 
na data de sua

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE,

Gabinete do procurador_Geral 
de Justrga, em Fo Z?, fevereiro de 2012.

Alfredo RICARDO de cante CHADOProcurador-Geral de stica do Estado o Ceard


