
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria da República na Paraíba

PORTARIA Nº 75, DE 17 DE JULHO DE 2013.

Dispõe sobre a criação da Comissão Temporária de 
Acessibilidade, adequação das edificações e serviços 
do  MPF  no  Estado  da  Paraíba  às  normas  de 
acessibilidade e dá outras providências.

O PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO 
DA PARAÍBA,  no uso da competência que lhe foi delegada pela  Portaria PGR nº 591, de 20 de 
novembro de 2008, e,

CONSIDERANDO  que  a  dignidade  da  pessoa  humana  é  preceito  fundamental  da  República 
Federativa do Brasil;

CONSIDERANDO que constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover 
o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação;

CONSIDERANDO  que  os  órgãos  da  administração  pública  direta,  indireta  e  fundacional,  as 
empresas prestadoras de serviços públicos e as instituições financeiras devem dispensar atendimento 
prioritário às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,  inclusive adaptando seus edifícios 
atualmente existentes, a fim de garantir acesso adequado às pessoas com deficiência;

CONSIDERANDO que a acessibilidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida às vias 
e edificações públicas e privadas de uso coletivo, aos espaços públicos, aos meios de transporte e de 
comunicação  é  pressuposto  para  a  real  efetivação  do  cânone  da  dignidade  da  pessoa  humana, 
propiciando  honrada  existência  e  garantido,  em  última  análise,  o  pleno  exercício  dos  direitos 
fundamentais individuais e sociais indisponíveis;

CONSIDERANDO a necessidade do Ministério Público Federal na Paraíba adequar suas edificações 
e serviços às normas de acessibilidade;

CONSIDERANDO  que compete ao Ministério Público promover as ações civis públicas visando 
garantir os direitos das pessoas com deficiência, conforme estabelece o artigo 3º da Lei 7.853 de 24 
outubro de 1989 e que,  por esta razão, deve a instituição adequar suas edificações e serviços às 
normas de acessibilidade;

CONSIDERANDO o que dispõe o Decreto 5296/2004, que regulamenta as Leis nºs 10.048/2000 e 
10.098/200, e Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com Deficiência, ratificada pelo 
Decreto Legislativo nº 186/08;

CONSIDERANDO  o  que  dispõe  a  Resolução  n.º  81,  de  31  de  janeiro  de  2012,  do  Conselho 
Nacional do Ministério Público;

RESOLVE:



Art.  1º.  Fica  criada  a  Comissão  Temporária  de  Acessibilidade  do  MPF na  Paraíba,  que  deverá 
adequar suas edificações e serviços às normas de acessibilidade.

Art.  2º.  Compete  à  Comissão  Temporária  de  Acessibilidade  do  MPF  na  Paraíba,  entre  outras 
atribuições correlatas ao seu objeto:

I – Convocar reuniões;
II – Submeter ao Procurador-Chefe as propostas de ações necessárias; 
III – Definir as tarefas a serem desempenhadas pelos componentes;
IV – estabelecer  normas sobre  atendimento prioritário  às pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida,  conforme  o  estabelecido  pela  Lei  nº  10.048/2000,  bem  como  àquelas  que  têm 
impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou  sensorial,  os  quais,  em 
interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas.
V  – Estabelecer  normas  sobre  atendimento  prioritário  às  pessoas  com idade  igual  ou superior  a 
sessenta anos, gestantes, lactantes e pessoas com criança de colo;
VI – Nomear equipe multiprofissional que emitirá parecer sobre as edificações do MPF na Paraíba, 
elaborando,  se  for  o  caso,  projeto  a  ser  submetido  à  administração  superior,  relacionados  à 
construção, ampliação ou reforma de edificações;
VII – Estabelecer, em conjunto, cronograma para a realização das ações;
VIII – Avaliar o atendimento das demandas envolvidas.

Art.  3º.  A  Comissão  Temporária  de  Acessibilidade será  presidida  pelo  Procurador  Regional  dos 
Direitos  do  Cidadão  e,  em sua  ausência,  pelo  seu  substituto,  e  contará  com a  participação  dos 
seguintes servidores:

• GRACE  GALVAO  RIBEIRO,  MAT.  11347  -  TECNICO  DO  MPU/APOIO  TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO;

• MARCELO  PESSOA  DE  AQUINO  FRANCA,  MAT.  10846  -  ANALISTA  DE 
ENGENHARIA CIVIL/PERITO 

• MARIA  CARLA  RIBEIRO  DE  MORAES  FREITAS  MAT.  5292  TECNICO  DO 
MPU/APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO; 

• GIOVANNA BIONE MAIA DE ALMEIDA FERREIRA BRASIL MAT. 16986 TECNICO 
DO MPU/APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO; 

• ROSSANE NAPY FLORENTINO SMANIOTTO, MAT. 16191 TECNICO DO MPU/APOIO 
TECNICO-ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO;

• LEONARDO  MOTA  MEIRA,  MAT.  5120  TECNICO  DO  MPU/APOIO  TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO; 

• ROGERIO VIRGINIO DOS SANTOS, MAT. 3226 TECNICO DO MPU/APOIO TECNICO-
ADMINISTRATIVO/ADMINISTRACAO. 

Parágrafo  único  –  As PRMs no interior  do  Estado  serão  representadas  pelos  servidores 
indicados pelos membros lotados nas respectivas unidades, que darão apoio à Comissão quando em 
visita àquelas localidades.

§  1º.  A participação  na  Comissão  deve  ocorrer  sem prejuízo  das  atribuições  regulares  de  seus 
componentes, sendo considerada como atividade de relevante interesse para a instituição.

§ 2º.  A Comissão pode buscar apoio junto a outros servidores e estagiários aptos a assumir ações 
inerentes a esta Portaria.

Art.  4º.  A Comissão  se  reunirá  quando  convocada  por  qualquer  um  dos  indicados  no  art.  3º, 
comunicando-se ao gabinete do Procurador-Chefe, que lhe dará apoio.



Art.  5º.  Em caso  de  ausência  ou  impossibilidade  de  participação de um dos membros,  ele  será 
representado por outro servidor de sua área.

Art. 6º. Esta Comissão está aberta à participação voluntária dos servidores interessados em colaborar.

Art. 7º. Quaisquer outras dúvidas referentes a esta Portaria serão dirimidas pelo Procurador-Chefe e, 
na sua ausência, por seu Substituto.

Art. 8º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em 
contrário.
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