ESTADO DO CEARTI
MINISTfRIO PTBLICO
PROTURADORIA,GERALDE JUSTICA
. ^^
ASSESSORIADE POLiTICAS INSTITUCIbNAIS
PROVIMENTO N'38/2012
Institui
a
Comisseo permanente de
Ac€ssibilidade_ COPEA do Minist6rio pfbtico
do Estadodo C€ar6e d6 outrasprovid6ncias.
O PROCURADOR.GERALDD JUSTIqA
DO ESTADO
DO CEA&I, no mdnusque lhe 6 conferido
pelo afi.I2L,g 20,da ConstrtuiQao
Federalc/c o art.10,incisov, da I€i Federar g.625,
no
de 12 de fevereirocte1993
e disposig6es
contidasno art. 26, incisos V e XIII, da
I_ei Complcmenrar
Estadualn. j2, de 12 de dezembrode
200g _ Lei Orgdnica. Ertututo on
Ministdriohiblico do Estadodo Cearr.
CONSIDERANDOquea Constituiqeo
Federalem seuarrgo
127,g 20,assegurou
ao Ministdriopiblico autonomiafulcional
e adminisrativa,
permitindolhepraticaratospr6pdosde gestao;
CONSIDERANDO que na desincumbencia
das atribuiQdes
administativas,
esteoos6rgAosdeAdministraEao
Superiordo Ministdriopfblico
adstdtosaosprincipiosque regema Administragao
pfblica, elencados
no capl
do afi.37, dentreeleso da eficiCncia,
com o escopode produziro bomresultado

na defesada ordem jufdica, do
individuaisindisponiveis;

me democreticoe dos interessessociais
e

CONSIDERANDO a necessidade
de asseguraracessibilidade
arquitetonicaaos prddiose instalag6espr6priase locadasdo Ministddo pfblico
do Estado do Cear6, bem como espaEosfisicos de uso do piblico em geral,
visando facilitar a acessibilidadeatitudinal, ajudas tdcnicase outras medidas
necessiiriaspara implementaEeoda acessibilidadede pessoascom deficiencia h
informagao,e comunicagaoe ao trabalho;
CONSIDERANDO que a ConstituiqaoFederalremeteui lei
ordildria a disposiEaosobrenormasde construEaoe adaptagaodos logradourose
edificios de uso priblico a fim de garantir o acessoda pessoacom deficiCncia
(arts.227,Il e g 2Pe 244, CF);
CONSIDERANDO os Tratadose ConvenE6esInternaciolais
que versamsobrea protegeodas pessoascom deficionciados quais a Repriblica
Federativado Brasil 6 signatdria;

CONSIDERANDO

que incumbe ao Minist6rio priblico

resguardaros direitos das pessoascom 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 ComplemenrarEstadual no 7212008
(Estatutodo Minist6rio priblico do Estadodo Cear6);
CONSIDERANDO o disposrono Decretono 3298/99, qrue
regulamentaa Lei no 7.853/89 (politica Nacional para IntegraqAo
da pessoa
Portadora de Deficiencia),bem como a ResoluQeono 01, de 15 de outubro
de
2010, que dispdesobreo RegimentoInte[ro do ConselhoNacional dos Direitos
da Pessoacom DeficiCncia;

CONSIDERANDO, enfim, o disposroro procedimento
admiristrativono 11l9/207I-2;

RESOLVE:

Art.1o _ Fica instituida a Comissao permanente
de
Acessibilidade- COPEA do Ministddo priblico
do Estado <1oCearii, com a
atribuiEAo de promover a acessibilidade, compreendida
esta, o acesso,em
igualdadede oportunidadescom as demaispessoas,
ao meio fisico, ao tmrNporrc,
e informaEAoe comunicaEio,inclusive aos sistemas
e tecnologiasda informaqao
e comunicaEao,
bem como a outrosserviEose instalaE6es
abertosou propiciados
ao paiblico,proporcionando As pessoas com
deficienciaou com mobilidade
reduzida, condiE6esde alcance para utilizaqao,
com seguranqae autonomia,
dos espaQospribricos, das vias mobilidrias,
dos equipamentosurbanose das
edificaEoes.

Art. 2. _ A ComissAopemanente de Acessibitidade_
COPEA
do Ministdrio Pfblico do Estadodo Cear6terd
a seguintecomposiQao:
0l (um) promororde Justigado Ntcleo de Defesa
do ldoso
e da Pessoacom DeficiCncia;
I

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

(um) promotor de Justiga representante
das
Promotoriasde Justigado Meio Ambientee planejamento
Urbano;
III

IV - 0l (un) promotor de Justiqa do Nlcleo
de Atuagao
Especialde Controle,FiscalizaqAoe Acompanhamento politicas
de
do TrAnsito_
NAETRAN;

deficiCncia;

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

VI-

0l (um Analista Ministerial, com especialiclade
em
Arquiteturae Urbanismo.

$1".A presiddnciada ComissaoPermanentede Acessibilidade
COPEA do Ministdrio Pirblico do CearAcaberii ao Promotor de Justiaa do
Nricleode Defesado Idoso e da Pessoacom Deficioncia.
$2o,Os membrcs da Comissio Permanentede Acessibilidade
- COPEA do Ministdrio Priblicodo Cear6ser6oindicadospor ato do ProcuradorGeral de JustiEa.

Art.3'-

Sao atribuiQdesda Comissao Permanentede

Acessibilidade COPEA do Ministdrio Ptiblico do Estadodo Cear6:
I - Elaborar e acompanhar a execugao do Programa de
Acessibilidadedo Minist6rio Pfblico do Estadodo Ceardl
II

Fiscalizar e acompanlar a execugAoda Politica de

Acessibilidadeno Estadodo Cear6;
III

Incentivar e apoiar a promogAode eventos, cursos e

seminAdossobreacessibilidade;
IV - Produzir material e promover campanhasinformativas e
educativasdirigidas d populaQSoem geral, com a finalidade de conscientizdla
qualto i acessibilidade;
V - Propor a eliminagdodas barreirasfisicas (arquitet6nicas,
urbanisticase ambientais),de comunicaqeoe informagao,de transporte,bem
como na execuE6ode qualquertipo de obra, quandotenhamdestinaEaopfblica
ou coletiva;

VI - Oriental os profissionaisda 6rea de arquiteturae
engenhariapara a necessidade
de cumprir as determinag6es
da tegislagaoe
normastecnicasde acessibilidade;
VII

Expedir recomendagdes
aos poderespriblicos para que

providenciem o levantamentodos pr6dios e logradourospriblicos e privados
existentes na Comarca, identificando os dotados de equipamento de
acessibilidade,
na folqa da legislagaot6cnica,bem como aquelesdesprovidosde
tais meios;

Vttl

Solicitar ao Procwador-Geral de Justiga expeqa

recomendaqao
aos Promotoresde Justigaque oficiam nas Comarcasdo interior
para que recomendem aos poderes priblicos locais que providenciem o
levantamento dos prddios e logradouros priblicos e privados existentes na
Comarca,identificandoos dotadosde equipamentode acessibilidade,na forma
da legislaqaotdcnica,bem como aquelesdesprovidosde tais meios;
IX - Diligenciar no sentido de se promover outras formas
apropriadasde atendimerttoe apoio a pessoas com defici€ncia, a fim de
assegurar-lhesseu acesso a informag6es, inclusive aos deficientes visuais,
mediante linguagem em braile, e aos auditivos, por intermddio de pessoas
habilitadasem sinaisde libras;
X - Diligenciar no sentido de dar efetividadeao dispostono
Decreto no 5.296, de 02 de dezembro de 2004, acerca da prioridade de
atendimentodaspessoascom defici€ncia,assimdefinidasna l-ei n'10.098, de 19
de dezembrode 2000;
Pariigrafo inico - Est6o compreendidosentre os locais que
devem sofrer modificaE6es,visando melhores condiQoesde acessibilidade,as
edificaE6esp{iblicas, vias priblicas, estacionamentos,escolas, universidades,
ag€ncias banc6rias, estabelecimentoscomerciais, igrejas e ternplos, praEas
despo ivas, clubes recreativose espaEosde entretenimento,cafi6rios, hospitais,
delegacias, Cdmaras de Vereadores, Assembleia Irgislativa,

Prefeituras

Municipais,Tribunais,F6ru[s e Promotoriasde Justiqa.

Art.4'-

A ComissaoPemanente de Acessibilidade

COPEA do Minist6rio Priblico do Estadodo Cear6deveraapresentarrelat6rio no
prazode 90 (noventa)dias,coltendo informaQ6essobrea execugeodasseguintes
medidasa seremimplementadas:
para
I - construEeoou relbrma para garantiracessibilidade
Dessoascom deficiencia. nos termos da normati

em vigor (ABNT

9050), inclusive construEaode rampas,adequagdode sanitArios,
instalagdode
elevadores, reseNa de vagas em estacionamento,instalaEao
de piso tdtil
direcional e de alerta, sinalizagaosonom para pessoascom
deficiCncravisuat,
bem como sinalizaE6esvisuais acessiveisa pessoascom deficiencia
auditiva,
pessoascom baixa vis6o e pessoascom deficioncia
intelectual,adaptaqaode
mobilidrio, portase corredoresem todasas dependencias
e em toda a extensao;
II - locagdesde im6veis,aquisiQ6es
ou construg6esnovascom
garantiade acessibilidade;
_ entrada e permanenciade caes guias
em
dependencias
dos edificiose suaextensao;
III

IV

todas as

- habilitago

de servidores em cursos oficiais de
LinguagemBrasileirade Sinais- LIBRAS;
V - nomeaEao de tradutor e intdrprete de Linguagem
Brasileira de Sinais, sempre que figurar no processopessoa
com deticiCncia
auditiva;
VI - adoEaode medidasque viabilizem a leitura labial;
VII _ nomeaQao
ou permissdode utilizaQaode guia/inrerprere,
sempreque figurar no processopessoacom deficiCncia
auditiva

ou visual;

VIII _ registro das audienciaspor filmagem de todos
os aros
nelaspraticados,sempreque presentepessoacom defici€ncia
auditiva;
- aquisigao de impressora em
Braille, produEao e
manutenQao
de material de comunicagio e de leitura de tela das pessoas
com
deficidnciavisual;
lX

X - incluseo,em todos os editais de concursospdbhcos,
da
previseoconstitucionalde reservade cargos para pessoas
com deficiCncra,do
ugresso nos quadrosdo Ministerio priblico;
XI - anotaEAona capa dos autos da pdoridade concedida
ir
tramitaEao de processos administmtivos cuja parte
seja uma pessoa com
deficidncia e de processosjudiciais se tiver idade
igual ou superior a 60
(sessenta)
anosou po
de doengagrave,nos termosda Iri no 12.00g,de 06
de agostode 2009;

XII _ realizag.ao
de oficinas de conscientizagao
de servidorese
magistradossobreos direitos
daspessoascom deficiencia;
XIII _ utilizagao de intdrprete
de Linguagem Brasileira de
Sinais, legenda, dudio, descrigao
c comuntcagaoem linguagem
acessivelem
todas as manifestag6esptiblicas,
dentre elas propagandas,pronunciamentos
oficiais,videoseducativos,eventos
e reunloes;
XIV _ disponibilizaEAode equipamentos
de autoatendimento
paraconsultaprocessualacessiveis,
com sistemade voz ou de leitura
de tela para
pessoascom deficionciavisual,
beln como' com altura compativelpara
usuddos
de cadein de rodas;

atriburda
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doProcurador-Geral
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poderii
ser

rererida
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PUBLIQUE-SE.REGISTRE-SE.
CUMPRA-SE,
Gabinetedo procurador_Geral
de Justrga,em Fo

Alfredo RICARDO de
Procurador-Geral de

Z?,

fevereirode 2012.
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