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� CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ, por intermédio da 16ª Promotoria de
Justiça de Fortaleza - Tutela Coletiva dos Direitos da Pessoa com Deficiência,

CONSIDERANDO o disposto no artigo 6°, inciso XIV, da Lei Complementar 75/93 (Lei Orgânica
do Ministério Público da União), que estabelece como atribuição do Ministério Público a promoção
de outras ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis e que para atingir a esses
fins  o  Ministério  Público  pode receber  notícias  de  irregularidades,  petições  ou reclamações  de
qualquer natureza, promover investigações ou apurações cabíveis e dar-lhes as soluções adequadas
(Lei n° 8.625/93); 

CONSIDERANDO que o Estatuto da Pessoa com Deficiência(Lei 13.1465/2015)  estabelece: 

Art. 3o Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se:
I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e
autonomia,  de  espaços,  mobiliários,  equipamentos  urbanos,  edificações,  transportes,
informação e  comunicação,  inclusive seus sistemas e  tecnologias,  bem como de  outros
serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto
na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida;

CONSIDERANDO os Arts. 3º e 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade): 

Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana: 
III - promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios, programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais,
de saneamento básico,  das calçadas, dos passeios públicos, do mobiliário urbano e dos
demais espaços de uso público; (grifo nosso).
IV -  instituir  diretrizes  para  desenvolvimento  urbano,  inclusive  habitação,  saneamento
básico, transporte e mobilidade urbana, que incluam regras de acessibilidade aos locais de
uso público;

Art. 41.O plano diretor é obrigatório para cidades: 
§ 3º - As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar plano de rotas acessíveis,
compatível  com o  plano  diretor  no  qual  está  inserido,  que  disponha sobre  os  passeios
públicos  a  serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a  garantir
acessibilidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e
vias existentes,  inclusive as que concentrem os focos geradores  de maior  circulação de
pedestres, como os órgãos públicos e os locais de prestação de serviços públicos e privados
de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, correios e telégrafos, bancos, entre
outros, sempre que possível de maneira integrada com os sistemas de transporte coletivo de
passageiros.

CONSIDERANDO o preconizado na Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, em seu artigo 3º:



Art.  3º  -  O planejamento e a  urbanização das  vias  públicas,  dos parques e  dos demais
espaços de uso público deverão ser concebidos e executados de forma a torná-los acessíveis
para todas as pessoas, inclusive para aquelas com deficiência ou com mobilidade reduzida.
Parágrafo único. O passeio público, elemento obrigatório de urbanização e parte da via
pública, normalmente segregado e em nível diferente, destina-se somente à circulação de
pedestres e, quando possível, à implantação de mobiliário urbano e de vegetação.

CONSIDERANDO a necessidade de fiscalização da acessibilidade para as pessoas com deficiência
e idosos nas calçadas e passeio público de Fortaleza - CE; 

Resolve convocar AUDIÊNCIA PÚBLICA a realizar-se em nova data no dia 23 de abril de 2019,
terça-feira, às 09 horas,  no Auditório do Núcleo de Defesa da Pessoa com Deficiência e do
Idoso – NUPID, na Av. Lourenço Feitosa, nº 90, Bairro José Bonifácio, Fortaleza/CE, destinada
a promover, de forma democrática, aberta e transparente, o debate com a Secretaria Municipal de
Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA, Secretária Municipal de Infraestrutura de Fortaleza-CE
(SEINF),  o  Prefeito  do  Município  de  Fortaleza,  a  Coordenadoria  Estadual  da  Pessoa  com
Deficiência  do  Estado,  Coordenadoria  Especial  de  Pessoas  com  deficiência  (COPEDEF),  o
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiênica (CEDEF), o Conselho Municipal de
Diretos  da  Pessoa  com  Deficiência  (COMDEFOR),  a  Comissão  dos  Direitos  da  Pessoa  com
Deficiência -OAB/CE, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa OAB/CE, o Núcleo de Direitos
Humanos da Defensoria Pública, o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Acidente do
Trabalho,  Defesa  da  Cidadania,  do  Idoso,  da  Pessoa  com  Deficiência  e  da  Saúde  Pública
(CAOCIDADANIA),  Agência  de  Fiscalização  de  Fortaleza  (AGEFIS)  e  demais  instituições  e
pessoas interessadas na questão. 

Como  regras  para  a  convocação  e  disciplinamento  da  Audiência  Pública,  DETERMINA O
MINISTÉRIO PÚBLICO: 

I  –  Serão  convidados  a  participar  da audiência  todos  os  órgãos  e  entidades  representantes  das
pessoas com deficiência; 

II-  A presidência  da  audiência  pública  caberá  aos  Promotores  de  Justiça  que  atuam  na  16ª
Promotoria e no CAOCIDADANIA, que dividirão entre si a condução dos trabalhos.

III - Aberta a audiência pública às 09:00h pelo(a) Promotor(a) de Justiça presidente, que fará breve
exposição sobre a atuação do Ministério Público no tema. 

IV - Em seguida será aberta a palavra para os representantes do Poder Público, e associações civis e
dos movimentos sociais convidados, observado o limite de 10 minutos para cada intervenção. 

V - Manifestações orais na audiência: A manifestação oral na audiência pública será precedida de
inscrição  perante  a  mesa  diretora  dos  trabalhos,  ficando  a  cargo  do  Presidente  o  registro  dos
inscritos, o controle do tempo de exposição e o limite do número de inscritos. Os membros da mesa
terão prioridade para a realização das indagações iniciais. As manifestações deverão ser objetivas e
direcionadas ao objetivo da audiência, não podendo ultrapassar 5 minutos. A Presidência da Mesa
poderá  interromper  as  manifestações  individuais  para  alertar  sobre  o  esgotamento  do  tempo  e
encerrá-las.  Não  serão  admitidos,  durante  a  audiência  pública,  questionamentos  a  respeito  de
matéria  estranha ao  seu objetivo,  manifestações  político-partidárias,  caluniosas,  difamatórias  ou
injuriosas contra qualquer pessoa, podendo, em tais casos, a Presidência da Mesa cassar a palavra
dos manifestantes desobedientes. 



VI - Após as contribuições desses representantes, a palavra será assegurada aos cidadãos presentes
que se inscreverem, no início do evento, e o tempo máximo de 5 minutos para cada intervenção. 

VII - Ao final, será apresentada em 20 minutos uma avaliação geral das contribuições obtidas na
audiência pública e os encaminhamentos pertinentes. 

VIII - Os trabalhos deverão encerrar-se às 13:00h.

VII - O acesso à Audiência Pública é livre e não necessita de inscrição prévia; 

IX - Os Órgãos, Entidades e Interessados devem ser representados por agente com poderes para
firmar Termos de Ajustamento de Condutas-TACs ou com carta de preposição com poderes para o
mesmo fim; 

X- Situações não previstas no procedimento da audiência pública serão resolvidas pela presidente
da audiência pública. 

XI - CONVITE DE COMPARECIMENTO AOS INTERESSADOS EM GERAL
Por  este  edital,  fica  convidada  toda  a  população  interessada,  os  órgãos  governamentais  e  não
governamentais que tratam do tema, além de qualquer outro interessado no assunto. 

XII -REGISTRO DAS PRESENÇAS

Art. 19º. Todos os participantes da audiência pública deverão assinar lista de presença.

XIII – Publique-se o presente Edital de Convocação no sítio eletrônico do Ministério Público do
Estado do Ceará, com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data da audiência, sem prejuízo de
sua afixação na sede deste Órgão Ministerial, com a mesma antecedência, na forma do artigo 4º, do
Provimento nº 113/2012, do Ministério Público do Estado do Ceará. 

Fortaleza, 29 de março de 2019

Eneas Romero de Vasconcelos


