
 

 

 

 

Página 1 de 52 
RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.    -  www.tcm.go.gov.br 

Processo nº 00773/21 

Fls. 

ACÓRDÃO CONSULTA Nº 0005/2021 – Técnico-Administrativa 

 

Processo n° 00773/2021 

Município Itaberaí 

Órgão Poder Legislativo 

Assunto Consulta - acerca da legalidade em contratar auxiliar para Vereador PCD. 

Período de Referência 2021 

Consulente João Pereira Filho 

CPF nº 211.128.861-68 

Cargo Presidente 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE 
PESSOAL E/OU ACOMPANHANTE PARA ASSISTIR VEREADOR 
COM DEFICIÊNCIA (POR EXEMPLO: DEFICIÊNCIA VISUAL). 
NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRAS NO 
EXERCÍCIO DO CARGO (ALÉM DAS PESSOAS QUE JÁ 
PREENCHEM OS CARGOS DISPONÍVEIS PARA TODOS OS 
GABINETES EM IGUAL QUANTIDADE AOS DEMAIS 
VEREADORES, POR EXEMPLO). POSSIBILIDADE: PODER 
PÚBLICO TEM O DEVER DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DA 
VEREANÇA (ART. 8º, LEI Nº 13146/2015). QUESTÃO ESPECÍFICA, 
INDIVIDUAL E TEMPORÁRIA (O MANDATO DE VEREADOR É DE 4 
ANOS), CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA 
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA, RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 7/2005-TCM/GO). 
QUANTITATIVO DE PESSOAL DEFINIDO CONFORME 
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. LEI MUNICIPAL PODE PREVER A FLEXIBILIZAÇÃO DA 
FORMA DE SELEÇÃO, EM RAZÃO DA PESSOALIDADE E DA 
CONFIANÇA EXIGIDAS, DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DOCUMENTOS EXIGIDOS, 
INCLUSIVE PARA A COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA (LAUDO 
MÉDICO COM CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID), 
DEFINIR ATRIBUIÇÕES E FIXAR REMUNERAÇÃO(ÕES) 
COMPATÍVEL(IS) COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DOS 
PODERES LEGISLATIVO, NÃO ULTRAPASSANDO O VALOR DOS 
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SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (ARTIGO 39, §1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ALERTA: OBSERVÂNCIA ÀS 
VEDAÇÕES DE AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 173/2020, EM ESPECIAL AOS ARTIGOS 7º E 
8º), NESTE CASO, QUE NÃO HAJA EXCESSO, E QUE NÃO 
ULTRAPASSE O LIMITE DE 70%, A QUE SE REFERE § 19, DO 
ART. 29-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os 

conselheiros integrantes do Colegiado Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás, diante das razões expostas na Proposta de Decisão nº 48 /2021-

GCSICJ, do Relator, Conselheiro Substituto Irany Júnior, em: 

 

I. CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER AO CONSULENTE os seguintes questionamentos: 

QUESTÃO 1: É possível a contratação de atendente pessoal e/ou 

acompanhante para assistir vereador com deficiência (por exemplo: deficiência 

visual) para auxiliá-lo na transposição de barreiras no exercício do cargo (além das 

pessoas que já preenchem os cargos disponíveis para todos os gabinetes em igual 

quantidade aos demais vereadores, por exemplo)? 

RESPOSTA: Sim, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 13146/2015 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), o Poder Público tem o dever de garantir o 

pleno exercício da vereança, por parte de pessoa com deficiência (por exemplo: 

deficiência visual), e, em decorrência desse dever, há a possibilidade legal de 

contratação de profissional(is) adequado(s) para auxiliar(em) o vereador na 

transposição das barreiras enfrentadas no exercício do cargo – desde que os 

motivos para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e 

razoáveis e que os atos e decisões decorrentes sejam motivados em processo 

administrativo próprio. 
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QUESTÃO 2: Qual a forma jurídica adequada para a contratação de 

atendente pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador com deficiência 

(por exemplo, deficiência visual), considerando a inexistência de cargos vagos e os 

impedimentos trazidos no art. 8º da Lei complementar 173/2020? 

RESPOSTA: A forma possível e adequada para viabilizar a contratação 

de atendente pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador (por 

exemplo, o vereador com deficiência visual) é a contratação por prazo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes 

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, uma vez que se trata de 

situação específica, individual e temporária (por exemplo: o mandato de vereador é 

de 4 anos), devendo seguir-se as orientações da Resolução Normativa nº 7/2005-

TCM/GO; 

 

QUESTÃO 3: É necessária a edição de lei municipal especial e específica 

para autorizar a contratação temporária de atendente pessoal e/ou acompanhante 

para auxiliar(em) o vereador com deficiência (por exemplo, deficiência  visual)? 

RESPOSTA: Sim, é necessária a edição de lei municipal especial e 

específica para autorizar e regulamentar a contratação temporária de atendente 

pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador com deficiência (por 

exemplo, deficiência visual), prevendo a flexibilização da forma de seleção, em razão 

da pessoalidade e da confiança exigidas para o(s) respectivo(s) auxiliar(es), 

dispensando a realização de processo seletivo público, cujo quantitativo de pessoal 

deve ser definido conforme a conveniência e a oportunidade da administração 

pública, descrevendo as atribuições, vedando a estipulação de contraprestações 

desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço a ser desempenhado, definindo os 

documentos a ser exigidos, inclusive para a comprovação da deficiência (laudo 

médico com Código Internacional de Doenças – CID) e fixando a(s) 

remuneração(ões) compatível(is) com os salários dos servidores dos Poderes 

Legislativo e/ou Executivo Municipais, não ultrapassando o valor dos subsídios dos 

agentes políticos (artigo 39, §1º, da Constituição Federal). 
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III. ALERTAR os Responsáveis que observem os regramentos contidos 

na Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia causada pelo 

coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às vedações de aumento das 

despesas com pessoal, neste caso que não haja excesso, e que não ultrapasse o 

limite de 70%, a que se refere § 19, do art. 29-A, da Constituição Federal. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 1 de Junho 

de 2021. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Irany de Carvalho Júnior 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada 

Luna, Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo 

Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior: Cons. Francisco José 

Ramos: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior, Cons. 

Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0048/2021-GCSICJ 

Processo n° 00773/2021 

Município Itaberaí 

Órgão Poder Legislativo 

Assunto Consulta - acerca da legalidade em contratar auxiliar para Vereador 

PCD. 

Período de Referência 2021 

Consulente João Pereira Filho 

CPF nº 211.128.861-68 

Cargo Presidente 

Relator Conselheiro-Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO DE ATENDENTE 
PESSOAL E/OU ACOMPANHANTE PARA ASSISTIR VEREADOR 
COM DEFICIÊNCIA (POR EXEMPLO: DEFICIÊNCIA VISUAL). 
NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DE BARREIRAS NO 
EXERCÍCIO DO CARGO (ALÉM DAS PESSOAS QUE JÁ 
PREENCHEM OS CARGOS DISPONÍVEIS PARA TODOS OS 
GABINETES EM IGUAL QUANTIDADE AOS DEMAIS 
VEREADORES, POR EXEMPLO). POSSIBILIDADE: PODER 
PÚBLICO TEM O DEVER DE GARANTIR O PLENO EXERCÍCIO DA 
VEREANÇA (ART. 8º, LEI Nº 13146/2015). QUESTÃO ESPECÍFICA, 
INDIVIDUAL E TEMPORÁRIA (O MANDATO DE VEREADOR É DE 4 
ANOS), CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA 
ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL 
INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA, RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 7/2005-TCM/GO). 
QUANTITATIVO DE PESSOAL DEFINIDO CONFORME 
CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. LEI MUNICIPAL PODE PREVER A FLEXIBILIZAÇÃO DA 
FORMA DE SELEÇÃO, EM RAZÃO DA PESSOALIDADE E DA 
CONFIANÇA EXIGIDAS, DISPENSAR A REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO, DOCUMENTOS EXIGIDOS, 
INCLUSIVE PARA A COMPROVAÇÃO DA DEFICIÊNCIA (LAUDO 
MÉDICO COM CÓDIGO INTERNACIONAL DE DOENÇAS – CID), 
DEFINIR ATRIBUIÇÕES E FIXAR REMUNERAÇÃO(ÕES) 
COMPATÍVEL(IS) COM OS SALÁRIOS DOS SERVIDORES DOS 
PODERES LEGISLATIVO, NÃO ULTRAPASSANDO O VALOR DOS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS (ARTIGO 39, §1º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL). ALERTA: OBSERVÂNCIA ÀS 
VEDAÇÕES DE AUMENTO DAS DESPESAS COM PESSOAL (LEI 
COMPLEMENTAR Nº 173/2020, EM ESPECIAL AOS ARTIGOS 7º E 
8º), NESTE CASO, QUE NÃO HAJA EXCESSO, E QUE NÃO 
ULTRAPASSE O LIMITE DE 70%, A QUE SE REFERE § 19, DO 
ART. 29-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
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I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta formulada pelo senhor João Pereira Filho, 

Presidente da Câmara Municipal de Itaberaí, a respeito da legalidade em contratar 

dois servidores comissionados para auxiliar o Vereador Leandro Moura, deficiente 

visual, sendo um acompanhante pessoal e um(a) agente facilitador(a) apoio 

pedagogo(a) com licenciatura plena em educação, nos termos da Lei nº 13.146, de 6 

de junho de 2015, uma vez que o Vereador já conta dois servidores em seu 

gabinete: um Assessor e um Chefe de Gabinete (fls. 1), nos seguintes termos: 

[...] Oficio nº 12/2021 

Itaberaí, 02 de Fevereiro 2021 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás, Joaquim Alves de Castro Neves Neto. 

Assunto: Solicitação de apoio pessoal/acompanhante para vereador com 
deficiência visual. 

Exmo. Sr. Presidente. 

Venho cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho com que Vossa Excelência vem 
desenvolvendo junto a esta Presidência. 

Na oportunidade gostaríamos através desta, buscar informações e 
orientações a respeito da solicitação do vereador Leandro Moura, do qual 
requer contratações de duas pessoas, além das duas que já são 
contratadas pelo seu gabinete, que são: um assessor e o chefe de 
Gabinete, segue em anexo as justificativas do vereador sobre a necessidade 
das contratações: 

Vejamos: 

Na oportunidade requerer a contratação de um apoio pessoal/acompanhante 
mais dois cargos de confiança, sendo eles um acompanhante pessoal e um 
(a) agente facilitador (a) apoio pedagogo(a) com licenciatura plena em 
educação, que exercerá sua função em tempo integral, 7 (sete) dias 
semanais, incluindo os feriados. 

1) O (a) agente facilitador(a), deverá auxiliar o Vereador PCD (Pessoa com 
Deficiência), facilitando a acessibilidade de Projetos de Lei, trabalhos em 
grupos com demais vereadores, ler e redigir matéria que não são adaptadas 
para pessoas PCD's, de forma a garantir a  consistência das ações; sejam, 
em Sessões Ordinárias, Extraordinárias, individuais ou coletivas dentro da 
Instituição. Garantido a vigência da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JUNHO DE 2015, 
Art. 1° "A instituída a Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, 
em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e 
cidadania. Já que a pessoa com deficiência apresenta um impedimento de 
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longo prazo que pode atrapalhar sua participação com as demais pessoas. 
Como exemplo, podemos citar qualquer obstáculo, entrave, comportamento 
ou atitude que impeça ou limite sua participação social, bem como o exercício 
de seus direitos à liberdade, acessibilidade e expressão. 

2) O acompanhante deverá auxiliar o Vereador PCD (Pessoa com 
Deficiência), facilitando a acessibilidade. Esse profissional terá conexão direta 
com o Vereador PCD. Destarte, como está estabelecido no inciso XIll do Art. 
3º da Lei nº 13.146/2015, não há exigência técnicas referentes à formação. 
Apesar disso, a pessoa que irá exercer esse cargo, precisa ter sensibilidade 
mais aprimorada, porque é importante apresentar empatia e certa capacidade 
de convencimento. Entre as atividades do acompanhante, estão os cuidados 
básicos de locomoção, comunicação. O acompanhante exercerá as funções 
de acompanhar o Vereador PCD, em reuniões externas, bem como conduzi-
lo em vias públicas; visto que, não há adaptações em nossa cidade para que 
possa desenvolver uma locomoção plena. Acompanhar o Vereador PCD, em 
seu exercício fora do município onde reside, a fim de promover o auxílio 
necessário para atingir as metas do motivo do deslocamento. Acompanhá-lo 
em suas ações a todas as visitas de fiscalização em órgãos públicos e 
privados, a qualquer hora do dia/noite. (cópia dos ofícios em anexo). 

Conforme a justificativa e solicitação deste nobre Vereador, procuramos 
orientações desta corte para que possamos com segurança atender a 
solicitação recebida a esta casa.  

João Pereira Filho 

Presidente da Câmara de Itaberaí 

[...] (destaques nosso) 

Da tramitação 

1.1.1. Da instrução 

Por meio do Despacho nº 4/2021-GCSICJ, os autos seguiram à 

Divisão de Documentação e Biblioteca para os fins do art. 134, XV do Regimento 

Interno, volvendo a este Gabinete com a informação de “que não há manifestação 

em consultas deste Tribunal específica sobre o questionamento apresentado nos 

autos: contratação de duas pessoas para o gabinete de vereador, deficiente visual, 

sendo um acompanhante pessoal e um agente facilitador”. 

1.1.2. Do Parecer da Assessoria Jurídica do Consulente 

2. Esta consulta não veio instruída com o Parecer da Assessoria Jurídica 

do Consulente. Considerando o juízo de oportunidade e conveniência, bem como os 

princípios da economia processual e da efetividade, esta Relatoria entendeu viável 
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oportunizar ao Responsável a apresentação do respectivo Parecer Jurídico, nos 

termos do Despacho nº 5/2020-GSCICJ, que determinou a realização de diligência.  

3. A Divisão de Notificação do Setor de Diligências, por meio Despacho nº 

460/21, informou “que após a abertura de vista, foram juntados os documentos de 

fls. 18 a 19, na forma do art. 2º da RN nº 02/92”, ou seja, a falha detectada foi 

suprida pelo Consulente com a respectiva juntada do Parecer Jurídico de sua 

Assessoria. 

1.1.3. Prosseguimento da consulta 

4. Pelo Despacho nº 17/2021-GCSICJ conheceu-se desta Consulta em 

razão da observância aos requisitos de admissibilidade dispostos nos arts. 31 da Lei 

Orgânica deste Tribunal de Contas (LOTCMGO) c/c art. 199, II, primeira parte, do 

Regimento Interno (RITCMGO), ou seja, observou-se que o tema é afeto à 

competência deste Tribunal de Contas, a parte consulente é legitima, há indicação 

precisa do objeto, foi redigida articuladamente e apresenta com o parecer jurídico, 

tendo pertinência temática à área de atribuição da autoridade.  

5. Além disso, o Relator, por meio do referido Despacho, considerando 

que o objeto é amplo, e tendo em vista que não há resposta apresentada 

anteriormente por este Tribunal de Contas contemplando os questionamentos do 

Consulente, encaminhou-se os autos à Secretaria de Atos de Pessoal e, 

posteriormente, ao Ministério Público de Contas para formalização de seus 

posicionamentos acerca dos temas objeto desta Consulta. 

1.1.4. Manifestação conclusiva da SAP 

6. A Secretaria de Atos de Pessoal, pelo Certificado nº 1548/2021, 

preliminarmente, corroborou o juízo de admissibilidade feito pela Relatoria no 

Despacho nº 17/2021 – GCSICJ (fls. 15/16), reformulando o questionamento trazido 

sobre um caso concreto para respondê-lo, no mérito, abstratamente, nos seguintes 

termos: “É possível a contratação de duas pessoas para o gabinete de vereador, 

portador de deficiência visual, sendo um acompanhante pessoal e um agente 

facilitador?”, segundo se afere na fundamentação e conclusão a seguir 

reproduzidas: 
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[...] II. FUNDAMENTAÇÃO 

Quanto aos requisitos de admissibilidade, são pressupostos para 
conhecimento da Consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 
199 do Regimento Interno desta Corte de Contas: (i) legitimidade 
ativa; (ii) a indicação precisa do seu objeto; (iii) estar redigida de 
forma articulada; (iv) instrução do pedido com parecer do órgão de 
assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente; (v) versar 
sobre tese jurídica abstrata; (vi) inexistência de manifestação prévia 
do Tribunal sobre o tema. 

Em relação à legitimidade ativa, o consulente é parte legítima para 
realizar consultas a esta Corte de Contas, nos termos do artigo 199, 
inciso I, do Regimento Interno do TCMGO. 

O pedido de consulta foi instruído com o Parecer Técnico-Jurídico (f. 
18/19), conforme exigido pelo art. 199, § 1º, do Regimento Interno da 
Casa (f. 15/18), bem como foi verificada a inexistência de 
manifestação prévia do Tribunal sobre o tema, conforme Despacho 
Nº 017/2021 (f. 13), da Divisão de Documentação e Biblioteca. 
Ademais, a consulta foi redigida de forma articulada. 

O consulente apresentou o seguinte questionamento a esse Órgão 
de Controle Externo: 

[...] Oficio nº 12/2021 

Itaberaí, 02 de Fevereiro 2021 

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás, Joaquim Alves de Castro Neves Neto. 

Assunto: Solicitação de apoio pessoal/acompanhante para vereador 
com deficiência visual. 

Exmo. Sr. Presidente. 

Venho cumprimentá-lo pelo brilhante trabalho com que Vossa 
Excelência vem desenvolvendo junto a esta Presidência. 

Na oportunidade gostaríamos através desta, buscar informações e 
orientações a respeito da solicitação do vereador Leandro Moura, do 
qual requer contratações de duas pessoas, além das duas que já são 
contratadas pelo seu gabinete, que são: um assessor e o chefe de 
Gabinete, segue em anexo as justificativas do vereador sobre a 
necessidade das contratações: 

Vejamos: 

Na oportunidade requerer a contratação de um apoio 
pessoal/acompanhante mais dois cargos de confiança, sendo eles 
um acompanhante pessoal e um (a) agente facilitador (a) apoio 
pedagogo(a) com licenciatura plena em educação, que exercerá sua 
função em tempo integral, 7 (sete) dias semanais, incluindo os 
feriados. 

1) O (a) agente facilitador(a), deverá auxiliar o Vereador PCD 
(Pessoa com Deficiência), facilitando a acessibilidade de Projetos de 
Lei, trabalhos em grupos com demais vereadores, ler e redigir 
matéria que não são adaptadas para pessoas PCD's, de forma a 
garantir a  consistência das ações; sejam, em Sessões Ordinárias, 
Extraordinárias, individuais ou coletivas dentro da Instituição. 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 6 de 52 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400005-21-RESULTADO 

Processo nº 00773/21 
Fls. 

Garantido a vigência da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JUNHO DE 2015, 
Art. 1° "A instituída a Lei Brasileira de inclusão da Pessoa com 
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a 
assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 
direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 
visando à sua inclusão social e cidadania. Já que a pessoa com 
deficiência apresenta um impedimento de longo prazo que pode 
atrapalhar sua participação com as demais pessoas. Como exemplo, 
podemos citar qualquer obstáculo, entrave, comportamento ou 
atitude que impeça ou limite sua participação social, bem como o 
exercício de seus direitos à liberdade, acessibilidade e expressão. 

2) O acompanhante deverá auxiliar o Vereador PCD (Pessoa com 
Deficiência), facilitando a acessibilidade. Esse profissional terá 
conexão direta com o Vereador PCD. Destarte, como está 
estabelecido no inciso XIll do Art. 3º da Lei nº 13.146/2015, não há 
exigência técnicas referentes à formação. Apesar disso, a pessoa 
que irá exercer esse cargo, precisa ter sensibilidade mais 
aprimorada, porque é importante apresentar empatia e certa 
capacidade de convencimento. Entre as atividades do 
acompanhante, estão os cuidados básicos de locomoção, 
comunicação. O acompanhante exercerá as funções de acompanhar 
o Vereador PCD, em reuniões externas, bem como conduzi-lo em 
vias públicas; visto que, não há adaptações em nossa cidade para 
que possa desenvolver uma locomoção plena. Acompanhar o 
Vereador PCD, em seu exercício fora do município onde reside, a fim 
de promover o auxílio necessário para atingir as metas do motivo do 
deslocamento. Acompanhá-lo em suas ações a todas as visitas de 
fiscalização em órgãos públicos e privados, a qualquer hora do 
dia/noite. (cópia dos ofícios em anexo). 

Conforme a justificativa e solicitação deste nobre Vereador, 
procuramos orientações desta corte para que possamos com 
segurança atender a solicitação recebida a esta casa.  

João Pereira Filho 

Presidente da Câmara de Itaberaí 

[...] (Grifou-se) 

Todavia, como é cediço, a atribuição consultiva desta Corte se limita 
à interpretação de dispositivos legais e regulamentares concernentes 
à matéria de sua competência, de forma que, por meio do 
procedimento descrito no Título VII do Regimento Interno, não se 
procede ao exame das particularidades de caso concreto. Bem por 
isso, o § 3º do art. 199 estabelece que: “A resposta à consulta a que 
se refere este artigo tem caráter normativo e constitui prejulgamento 
da tese, mas não do fato ou caso concreto”. 

Em mira da referida disposição normativa, verifica-se que o 
questionamento suscitado pelo consulente se trata, a rigor, de caso 
concreto, porquanto enunciadas circunstâncias particulares dos 
membros da Câmara Municipal de Itaberaí, tendo sido juntada, 
inclusive, documentação de espeque. 

Nesse ínterim, constata-se que o atendimento dos requisitos 
estabelecidos no Regimento Interno dessa Corte perpassa, 
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necessariamente, pela reformulação do questionamento apresentado 
pela parte, para interpretá-lo abstratamente, adequando-o às 
nuances peculiares aos processos de consulta, nos moldes em que 
lhe delineia a legislação de regência. 

Assim, sugere-se seja o questionamento formulado pelo consulente 
recebido nos seguintes termos:  

É possível a contratação de duas pessoas para o gabinete de 
vereador, portador de deficiência visual, sendo um acompanhante 
pessoal e um agente facilitador? 

Ante o exposto, preliminarmente, a SAP corrobora com o juízo de 
admissibilidade feito pela Relatoria no Despacho nº 17/2021 – 
GCSICJ (f. 15/16), competindo a esta Unidade técnica responder, no 
mérito, ao questionamento acima, abstratamente reformulado.  

Por fim, salienta-se, por oportuno, que no Parecer de fls. 18/19, o 
Consultor Jurídico da Câmara Municipal consignou entendimento 
pela possibilidade de contratação dos assessores e acompanhante 
pessoal para o vereador portador de deficiência visual; contudo, 
diante das limitações impostas pela Lei Complementar n. 173/20, 
isso não seria possível enquanto durasse o estado de calamidade, 
porquanto proibida pela lei em referência a criação de novos cargos 
no período. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Da possibilidade de contratação de servidores para prestar 
atendimento especial a vereador portador de deficiência visual 

Indaga o consulente sobre a possibilidade de contratação de duas 
pessoas para o gabinete de vereador, portador de deficiência visual, 
sendo um acompanhante pessoal e um agente facilitador. 

Sobre o assunto, de início, impera consignar que o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, aprovado no ano de 2015, representa um 
grande avanço na conquista de direitos pelas pessoas portadoras de 
necessidades especiais, porquanto destinado a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 
social e cidadania. 

Nos termos do parágrafo único, do artigo 1º, da lei, ela tem como 
base a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e 
seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Congresso Nacional por 
meio do Decreto Legislativo nº 186, de 9 de julho de 2008, em 
conformidade com o procedimento previsto no § 3º do art. 5º da 
Constituição da República Federativa do Brasil, em vigor para o 
Brasil, no plano jurídico externo, desde 31 de agosto de 2008, e 
promulgados pelo Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, data 
de início de sua vigência no plano interno. 

De forma abrangente – mas não exaustiva –, a lei previu uma gama 
de direitos antes sonegados à pessoa com deficiência, e traçou 
importantes parâmetros na caracterização de alguns termos usuais 
na realidade dessas pessoas, como acessibilidade, barreiras, 
desenho universal, tecnologia assistiva, adaptações razoáveis, além 
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do próprio conceito de pessoa com deficiência, que foi assim 
delineado pelo seu artigo 2º: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 

Antes da consagração do Estatuto da Pessoa com Deficiência, à 
pessoa por ela acometida eram sonegados elementares direitos, 
como o de casar-se e constituir união estável, exercer direitos 
sexuais e reprodutivos, o de decidir sobre o número de filhos e de ter 
acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento 
familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família e à 
convivência familiar e comunitária etc. 

Após o advento da lei, ficou proibida em nosso ordenamento a 
perpetração de qualquer tipo de discriminação à pessoa com 
deficiência, ou a imposição de barreiras que obstruam ou dificultem o 
pleno gozo dos seus direitos. 

A Lei n. 13.146/15 previu, em seu artigo 34, que a pessoa com 
deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, 
em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades 
com as demais pessoas. No §1º, do mesmo artigo, referido estatuto 
estabeleceu que as pessoas jurídicas de direito público, privado ou 
de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho 
acessíveis e inclusivos. 

No capítulo IV, o Estatuto da Pessoa com Deficiência estabelece o 
direito à participação dessas pessoas na vida pública e política, 
assegurando o incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e 
a desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de 
governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas, 
quando apropriado. 

Nesse ínterim, entende-se necessário que os órgãos e entidades da 
Administração promovam as condições necessárias à acessibilidade 
dos portadores de deficiência, mormente quando esses são 
servidores ou membros das respectivas instituições. 

No caso dos vereadores, as funções inerentes ao cargo exigem o 
acesso a peças processuais, participações em sessões, reuniões 
com outras autoridades do Governo, eventuais deslocamentos para 
outras cidades etc. Desse modo, é imprescindível que o Poder 
Legislativo Municipal assegure condições de acessibilidade a essas 
pessoas, com todos os meios e recursos necessários ao pleno 
desempenho de suas relevantes funções. 

No caso específico do questionamento ventilado nos autos, vale 
dizer, a possibilidade de contratação de servidores comissionados 
para o desempenho das funções de acompanhante pessoal e agente 
facilitador de vereador portador de deficiência visual, cabe aduzir, 
inicialmente, que o Poder Legislativo Municipal deve engendrar 
esforços para permitir maior acessibilidade aos seus documentos e 
instalações, de molde a permitir aos portadores de necessidades 
especiais maior autonomia e independência no exercício de suas 
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funções. Contudo, na ausência das condições de acessibilidade 
adequadas, é preciso apresentar solução viável, de modo a 
desobstruir as barreiras existentes. 

A Lei 13.146/15 traz os conceitos de atendente pessoal e 
acompanhante, que seriam, respectivamente, a pessoa, membro ou 
não da família, que, com ou sem remuneração, assiste ou presta 
cuidados básicos e essenciais à pessoa com deficiência no exercício 
de suas atividades diárias, excluídas as técnicas ou os 
procedimentos identificados com profissões legalmente 
estabelecidas, bem como aquele que acompanha a pessoa com 
deficiência, podendo ou não desempenhar as funções de atendente 
pessoal. 

Pois bem. Inicialmente, é importante salientar que as conceituações 
trazidas pelo Estatuto devem ser interpretadas à luz do regramento 
peculiar do Estado, em sintonia com os princípios e normas de 
Direito Público, mormente os insculpidos no artigo 37, da 
Constituição Federal. Dessa forma, o conceito legal é uma referência 
que deve ser adaptada ao interesse público, e harmonizada com os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e 
outros. 

Como se percebe, de acordo com a lei, as funções do acompanhante 
e do agente facilitador consistem na prestação de cuidados básicos 
ao portador de necessidades especiais, facilitando a sua inclusão na 
sociedade e diminuindo as barreiras enfrentadas por essas pessoas 
para o desempenho de suas atividades corriqueiras. 

Dessa forma, se a Câmara não dispõe da acessibilidade adequada, é 
necessária a implementação de adaptações razoáveis, com o fito de 
assegurar que a pessoa com deficiência possa gozar ou exercer, em 
igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, 
todos os direitos e liberdades fundamentais.  

Nesse contexto, entende-se plausível a contratação de servidor para 
prestar auxílio ao edil, facilitando o seu acesso físico ao local, bem 
como aos documentos e peças processuais que dizem respeito ao 
seu mister enquanto membro do Legislativo Municipal. 

Como consignado na própria Lei n. 13.146/15, de acordo com o 
plexo de suas atribuições, o agente facilitador pode desempenhar as 
funções de atendente pessoal, o que afasta a imprescindibilidade da 
contratação de dois servidores com o fim de acompanhar o vereador 
e auxiliá-lo no desempenho de suas funções legislativas. Nesse 
caso, como as atribuições são semelhantes e, por vezes, se 
confundem, bastaria um servidor incumbido de prestar o auxílio à 
autoridade portadora de necessidades especiais, que seriam 
atribuições de baixa complexidade, como orientação geográfica e 
leitura de documentos ainda não disponibilizados na versão 
acessível ao edil. As demais atividades peculiares à vereança, de 
maior complexidade, podem continuar sendo desempenhadas pelos 
assessores já em exercício. 

Aqui, vale a ressalva, ainda, de que o servidor deve desempenhar 
suas funções no estrito interesse público, não devendo a sua 
atuação ser confundida com a prestação de serviços desconectados 
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do exercício da vereança, sob pena de incorrer-se em desvio de 
função. 

Ademais, tendo em vista que os cargos em comissão foram 
idealizados para a execução de funções de alta complexidade no 
seio da Administração, reclamando de seus ocupantes elevada 
expertise para o desempenho de funções de direção, chefia ou 
assessoramento, não seria cabível a admissão de servidor a esse 
título para a prestação de auxílio a vereador portador de 
necessidades especiais, porquanto tais atribuições destoam das 
previstas pelo artigo 37, inciso V, parte final, da Constituição Federal. 

Dada a necessidade de promover-se, de maneira contínua, a 
acessibilidade aos portadores de deficiência, entende-se necessária 
a contratação de servidor efetivo para o desempenho das funções de 
acompanhante pessoal e agente facilitador de pessoas portadoras de 
necessidades especiais, sejam elas membros do Poder Legislativo 
Municipal ou cidadãos no exercício de seus direitos fundamentais 
junto àquele Poder.  

De acordo com o Texto Magno, mormente o artigo 37, inciso II, deve 
ser realizado concurso público de provas ou de provas e títulos para 
a admissão de pessoal pela Administração, nessa situação incluída a 
contratação de servidor para desempenho das funções 
supramencionadas. 

Todavia, impende considerar a urgência na referida contratação, 
tendo em vista a existência de vereador, já em exercício, portador de 
necessidades especiais e a inexistência de condições de 
acessibilidade adequadas no local. 

Assim, torna-se possível cogitar a realização de contratação 
temporária por excepcional interesse público, nos moldes previstos 
no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 

Nesse caso, de acordo com a Resolução Normativa n. 07/05, desse 
TCMGO, referido recrutamento deverá ser feito em processo seletivo 
simplificado e dentro de critérios a serem adotados pelo município, 
por lei, devendo o edital ser amplamente divulgado e recair, 
preferencialmente, em pessoas que não possuam vínculo funcional 
com o Poder Público, vedada, em todo caso, a contratação de 
servidores da Administração que venha importar em acumulação de 
cargo e função não permitida pela Constituição Federal. 

Deve-se observar, também, os preceitos do artigo 39, §1º, da Lei 
Maior, que determina parâmetros para o estabelecimento da 
remuneração dos agentes públicos, vedando-se a estipulação de 
contraprestações desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço 
desempenhado pelo agente. 

Por fim, vale consignar, ainda, que a despeito do estado de 
calamidade ocasionado pela pandemia do Coronavírus, o artigo 8º, 
inciso IV, da Lei Complementar n. 173/20 permite a contratação 
temporária por excepcional interesse público, nos moldes 
contemplados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o 
que, salvo melhor juízo, parece necessária, diante da existência de 
barreiras ao pleno exercício da vereança por pessoa portadora de 
deficiência visual. 
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III. CONCLUSÃO 

Diante das considerações de fato e de direito retro expendidas, em 
especial as regras constitucionais e legais que regem a matéria, a 
SAP, preliminarmente, corrobora com o juízo de admissibilidade feito 
pela Relatoria no Despacho nº 17/2021 – GCSICJ (f. 15/16), e, no 
mérito, manifesta-se no sentido de que seja respondido ao 
consulente que: 

I. A teor da Lei n. 13.146/15, entende-se devida a 
promoção de condições especiais a vereador portador de deficiência. 
Nessa senda, o Poder Legislativo Municipal deve engendrar esforços 
para oferecer maior acessibilidade aos seus documentos e 
instalações, de molde a permitir aos portadores de necessidades 
especiais maior autonomia e independência no exercício de suas 
funções. 

II. Na ausência das condições de acessibilidade 
adequadas, é preciso apresentar solução viável, de modo a 
desobstruir as barreiras existentes. Nesse caso, entende-se possível 
a disponibilização de servidor para o desempenho das funções de 
acompanhante e agente facilitador, que nos termos do Estatuto em 
referência, podem ser realizadas pela mesma pessoa, o que afasta a 
imprescindibilidade da contratação de dois servidores para esse fim. 
Tais atribuições limitam-se à desobstrução das barreiras impostas 
pela deficiência, ostentando baixa complexidade, como orientação 
geográfica e leitura de documentos ainda não disponibilizados na 
versão acessível ao edil. As demais atividades peculiares à 
vereança, de maior complexidade, podem continuar sendo 
desempenhadas pelos assessores já em exercício. 

III. Tendo em vista que os cargos em comissão foram 
idealizados para a execução de funções de alta complexidade no 
seio da Administração, reclamando de seus ocupantes elevada 
expertise para o desempenho de funções de direção, chefia ou 
assessoramento, não é cabível a admissão de servidor a esse título 
para a prestação de auxílio a vereador portador de necessidades 
especiais, porquanto tais atribuições destoam das previstas pelo 
artigo 37, inciso V, parte final, da Constituição Federal. 

IV. De acordo com o Texto Magno, mormente o artigo 37, 
inciso II, deve ser realizado concurso público de provas ou de provas 
e títulos para a admissão de pessoal efetivo pela Administração. 
Todavia, considerando-se a urgência na referida contratação, tendo 
em vista a existência de vereador, já em exercício, portador de 
necessidades especiais, e o excepcional interesse público ante a 
inexistência de condições de acessibilidade adequadas no local, 
torna-se possível cogitar sobre a realização de contratação 
temporária por excepcional interesse público, nos moldes previstos 
no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal. 

V. Nesse caso, de acordo com a Resolução Normativa n. 
07/05, desse TCMGO, referido recrutamento deverá ter autorização 
legal, ser realizado por meio de processo seletivo simplificado e 
dentro dos critérios legais a serem adotados pelo município, devendo 
o edital de seleção ser amplamente divulgado e a contratação recair, 
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preferencialmente, em pessoas que não possuam vínculo funcional 
com o Poder Público, vedada, em todo caso, a contratação de 
servidores da Administração que venha importar em acumulação de 
cargo e função não permitida pela Constituição Federal. 

VI. Deve-se observar, também, os preceitos do artigo 39, 
§1º, da Lei Maior, que determina parâmetros para o estabelecimento 
da remuneração dos agentes públicos, vedando-se a estipulação de 
contraprestações desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço 
desempenhado pelo agente. 

VII. Por fim, a despeito do estado de calamidade 
ocasionado pela pandemia do Coronavírus, verifica-se que o artigo 
8º, inciso IV, da Lei Complementar n. 173/20 permite a contratação 
temporária por excepcional interesse público, nos moldes 
contemplados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o 
que se mostra necessária diante da existência de barreiras ao pleno 
exercício da vereança por pessoa portadora de deficiência visual. [...] 

1.1.5. Manifestação conclusiva do MPC 

7. Na sequência, o Ministério Público de Contas, no Parecer nº 706/2021, 

fez suas ponderações, divergindo parcialmente do entendimento expresso pelo 

Unidade Técnica, desdobrando a dúvida suscitada em dois questionamentos. 

Vejamos os detalhes na transcrição: 

[...] Fundamentação.  

Preliminarmente, esse Parquet manifesta-se pelo conhecimento da 
consulta, utilizando como fundamento os argumentos expostos pela 
Secretaria de Atos de Pessoal no Certificado n. 1548/2021.  

Assim, fazendo-se a abstração dos questionamentos encaminhados 
pelo Presidente da Câmara de Itaberaí, o Ministério Público de 
Contas entende que há duas questões hipotéticas em relação às 
quais o Tribunal de Contas dos Municípios deve se posicionar: 

A possibilidade de admissão de pessoa para assistir vereador cego 
na transposição de barreiras no exercício do cargo (além das 
pessoas que já preenchem os cargos disponíveis para todos os 
gabinetes em igual quantidade) 

A depender da possibilidade, qual seria a forma jurídica adequada 
para essa admissão, considerando a inexistência de cargos vagos e 
os impedimentos de trazidos no art. 8º da Lei complementar 
173/2020.  

Pois bem, considerando essas duas dúvidas, seguem as análises: 

É possível a admissão de pessoas para assistir vereador cego com 
vistas à transposição de barreiras no exercício do cargo (além das 
pessoas que já preenchem os cargos disponíveis para todos os 
gabinetes em igual quantidade)? 

Diante de tal questão, o Ministério Público de Contas entende ser 
dever do poder público garantir à pessoa com deficiência 
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oportunidade de participar da vida política em igualdade de condição 
com as demais pessoas. Nesses termos, dispõe o Estatuto da 
Pessoa com Deficiência em seu Capítulo IV, art. 76: 

Art. 76. O poder público deve garantir à pessoa com deficiência todos 
os direitos políticos e a oportunidade de exercê-los em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

§ 1º À pessoa com deficiência será assegurado o direito de votar e 
de ser votada, inclusive por meio das seguintes ações: 

I - garantia de que os procedimentos, as instalações, os materiais e 
os equipamentos para votação sejam apropriados, acessíveis a 
todas as pessoas e de fácil compreensão e uso, sendo vedada a 
instalação de seções eleitorais exclusivas para a pessoa com 
deficiência; 

II - incentivo à pessoa com deficiência a candidatar-se e a 
desempenhar quaisquer funções públicas em todos os níveis de 
governo, inclusive por meio do uso de novas tecnologias assistivas1, 
quando apropriado; 

III - garantia de que os pronunciamentos oficiais, a propaganda 
eleitoral obrigatória e os debates transmitidos pelas emissoras de 
televisão possuam, pelo menos, os recursos elencados no art. 67 
desta Lei; 

IV - garantia do livre exercício do direito ao voto e, para tanto, 
sempre que necessário e a seu pedido, permissão para que a 
pessoa com deficiência seja auxiliada na votação por pessoa de sua 
escolha. 

§ 2º O poder público promoverá a participação da pessoa com 
deficiência, inclusive quando institucionalizada, na condução das 
questões públicas, sem discriminação e em igualdade de 
oportunidades, observado o seguinte: 

I - participação em organizações não governamentais relacionadas à 
vida pública e à política do País e em atividades e administração de 
partidos políticos; 

II - formação de organizações para representar a pessoa com 
deficiência em todos os níveis; 

III - participação da pessoa com deficiência em organizações que a 
representem. 

Reforça esse dever o art. 34, caput, e § 1º, da mesma lei, ao dispor 
que as pessoas jurídicas de direito público são obrigadas a garantir 
ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos.  

Nesse contexto, questão que merece ponderação é a divergência 
entre a quantidade de profissionais necessários ao atendimento da 
necessidade que se trata: na inicial são mencionadas duas pessoas, 

                                                           
1 Lei n. 13146/2015 
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: 
(...) 
III - tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 
promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, 
independência, qualidade de vida e inclusão social;t 
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enquanto que a unidade técnica do TCM sustenta que um 
profissional seria suficiente.  

A controvérsia pode se revelar mais complexa do que parece. Nesse 
sentido, o desconhecimento das reais exigências de uma pessoa 
com deficiência visual, mas especificamente da pessoa que será 
atendida, e das barreiras que serão enfrentadas por ela no exercício 
do cargo não nos permite acompanhar a posição sustentada pela 
SAP, por entender ser inviável definir, em tese, quantos profissionais 
seriam efetivamente necessários.  

Em sendo assim, entende-se que a decisão sobre a quantidade de 
pessoas indispensável ao auxilio em questão deva ficar a cargo da 
Administração Pública, a quem compete o juízo de conveniência e 
oportunidade diante do caso concreto. Tal conclusão por óbvio não a 
exime do dever de observar o motivo, de forma legítima e razoável, e 
de motivar os atos e as decisões decorrentes.   

Dando continuidade, cumpre explicitar que a acessibilidade não 
envolve apenas a eliminação barreiras físicas, como as urbanísticas, 
as arquitetônicas ou as existentes nos transportes, ela também 
envolve a transposição de barreiras atitudinais, de barreiras de 
comunicação e informação e de barreiras tecnológicas.   

Pelo exposto, fica evidente o dever de o Poder Público garantir o 
pleno exercício da vereança por vereador cego e, em decorrência 
desse dever, a possibilidade legal da contratação de profissional ou 
profissionais adequados a auxiliar o parlamentar na transposição das 
barreiras enfrentadas no exercício do cargo. 

Sendo possível a admissão, qual seria a forma jurídica adequada, 
considerando a inexistência de cargos vagos e os impedimentos de 
trazidos no art. 8º da Lei complementar 173/2020. 

Considerando a excepcionalidade trazida pela necessidade em 
questão, que, a priori, é temporária – uma vez que o mandato de 
vereador é de 4 anos – o Ministério Público de Contas entende que a 
solução possível para a admissão seja a contratação por prazo 
determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição 
da República. Esse entendimento é reforçado pelo fato de que a 
necessidade desse profissional é especifica, individual e como já 
dito, em princípio, temporária.  

A outra solução vislumbrada, qual seja, o provimento de cargos, não 
se revela a mais adequada para a situação em estudo. Nesse 
sentido, é importante destacar que cargos, mesmo os em comissão, 
cujo vínculo é caracterizado pela precariedade, destinam-se a 
necessidades permanentes da Administração, o que não é o caso. 

Cita-se como exemplo o art. 2º, inciso XII,  da Lei n. 8745/93 que – 
ao dispor sobre contratação por prazo determinado para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público nos órgãos 
da Administração Federal direta, autarquias e fundações públicas – 
considera necessidade temporária de excepcional interesse público 
“a admissão de profissional de nível superior especializado para 
atendimento a pessoas com deficiência, nos termos da legislação, 
matriculadas regularmente em cursos técnicos de nível médio e em 
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cursos de nível superior nas instituições federais de ensino, em ato 
conjunto do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e 
do Ministério da Educação”. 

Da citada norma, também, extraem-se hipóteses em que a 
necessidade do processo seletivo simplificado é flexibilizada pela 
possibilidade de contratação mediante análise do curriculum vitae e, 
também, com dispensa do processo seletivo (§ 1º e § 2º   do Art. 3º 
da Lei n. 8745/92). 

Considerando o exposto, faz-se uma pequena observação em 
relação à opinião da sempre zelosa Secretaria de Atos de Pessoal do 
TCM, no sentido de que a admissão sob análise deve ser precedida 
de processo seletivo simplificado. Sem ignorar a regra, esse Parquet 
entende que situação em cotejo pode exigir relação de confiança e 
pessoalidade que o processo seletivo simplificado não atenderia. 
Assim, excepcionalmente para essa hipótese de admissão, entende-
se que a lei do município pode trazer autorização para flexibilização 
da forma de seleção.   

Dessa forma, o Ministério Público de Contas entende que a forma 
jurídica adequada para a admissão seria a contratação por prazo 
determinado para atender necessidade temporária de excepcional 
interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição 
da República, segundo as orientações da Resolução Normativa n. 
07/05 – TCM/GO, com a observação de que a lei municipal que tratar 
de tais hipóteses pode, excepcionalmente, trazer autorização para 
flexibilização da forma de seleção, em razão da pessoalidade e da 
confiança exigidas no exercício da função.   

Conclusão 

Em face de todo o exposto, manifesta-se este Ministério Público de 
Contas. 

Por conhecer a presente consulta. 

Por responder ao consulente, em tese, que: 

O Poder Público tem o dever de garantir o pleno exercício da 
vereança por vereador com deficiência e, em decorrência desse 
dever, há a possibilidade legal de admissão de profissional ou 
profissionais adequados a auxiliar parlamentar na transposição das 
barreiras enfrentadas no exercício do cargo – desde que os motivos 
para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e 
razoáveis e que os atos e decisões decorrentes sejam motivados em 
processo administrativo próprio; 

Considerando que a necessidade em questão é específica, individual 
e temporária – uma vez que o mandato de vereador é de 4 anos –  o 
Ministério Público de Contas entende que a solução possível e 
adequada para o caso seja a contratação por prazo determinado 
para atender necessidade temporária de excepcional interesse 
público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição da 
República, seguindo as orientações da Resolução Normativa n. 
07/05 – TCM/GO, com a observação de que a lei municipal que tratar 
de tais hipóteses pode, excepcionalmente, trazer autorização para 
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flexibilização da forma de seleção, em razão da pessoalidade e da 
confiança exigidas no exercício da função. 

8. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 

9. É o relatório. 

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

10. A competência deste Tribunal de Contas para responder consultas 

consta na Lei nº 15.958/2007, artigo 31, caput e no art. 1º, XXV, do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

11. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal de Contas. 

2.1.3. Da competência do Relator 

12. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros-Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2021, a presidência das consultas de Itaberaí, conforme art. 4º e Anexo 

I da Decisão Normativa nº 10/2020 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

13. A Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas 

entenderam suficiente a instrução dos autos com o Parecer Jurídico juntado aos autos 

após a realização de diligência para suprimento da ausência deste documento no 

momento da autuação da Consulta, aduzindo, em preliminar, o conhecimento da 

postulação, ante observância dos requisitos legais, prescritos pela Lei Estadual nº 

15.958/07. 
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14. Em sede de preliminar, este Relator converge como as opiniões da 

Unidade Técnica e do Parquet Especial. 

15. Logo, concluo que os requisitos de admissibilidade dos artigos 31 e 32 

da Lei Orgânica deste Tribunal de Contas acham-se satisfeitos, razão pela qual 

conheço da presente Consulta. 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Das opiniões técnicas sobre as respostas aos questionamentos 

 a)  Parecer jurídico do Consulente 

16. O parecerista da Autoridade Consulente manifestou seu “parecer 

favorável ao pedido do Vereador” para a contratação de “duas pessoas, além 

das duas que já são contratadas pelo seu gabinete, que são: um assessor e o 

chefe de Gabinete”, sob as seguintes justificativas: 

1) O (a) agente facilitador(a), deverá auxiliar o Vereador PCD 

(Pessoa com Deficiência),  facilitando a acessibilidade de Projetos de 

Lei, trabalhos em grupos com demais vereadores, ler  e redigir 

matéria que não são adaptadas para pessoas PCD's, de forma a 

garantir a consistência  das ações; sejam, em Sessões Ordinárias, 

Extraordinárias, individuais ou coletivas dentro da  Instituição. 

Garantido a vigência da LEI Nº 13.146, DE 6 DE JUNHO DE 2015, 

Art. 1 º "A instituída  a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência),  destinada a 

assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos 

direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania.  Já que a pessoa com 

deficiência apresenta um impedimento de longo prazo que pode 

atrapalhar  sua participação com as demais pessoas. Como exemplo, 

podemos citar qualquer obstáculo,  entrave, comportamento ou 

atitude que impeça ou limite sua participação social, bem como o  

exercício de seus direitos à liberdade, acessibilidade e expressão. 

2) O acompanhante deverá auxiliar o Vereador PCD (Pessoa com 

Deficiência), facilitando a  acessibilidade. Esse profissional terá 

conexão direta com o Vereador PCD. Destarte, como está  

estabelecido no inciso XIII do Art. 3º da Lei nº 13.146/2015, não há 

exigência técnicas referentes  à formação. Apesar disso, a pessoa 
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que irá exercer esse cargo, precisa ter sensibilidade mais  

aprimorada, porque é importante apresentar empatia e certa 

capacidade de convencimento.  Entre as atividades do 

acompanhante, estão os cuidados básicos de locomoção, 

comunicação.  O acompanhante exercerá as funções de acompanhar 

o Vereador PCD, em reuniões externas,  bem como conduzi-lo em 

vias públicas; visto que, não há adaptações em nossa cidade para 

que  possa desenvolver uma locomoção plena. Acompanhar o 

Vereador PCD, em seu exercício fora  do município onde reside, a 

fim de promover o auxílio necessário para atingir as metas do  motivo 

do deslocamento. Acompanhá-lo em suas ações a todas as visitas 

de fiscalização em  órgãos públicos e privados, a qualquer hora do 

dia/noite. (cópia dos ofícios em anexo).   

A dificuldade que essa Casa encontra-se, é pelo fato de não possuir 

mais cargos disponíveis para os pedidos do nobre Vereador, e diante 

da Lei Complementar 173/2020 que altera a Lei Complementar nº 

101/2000 dispõe sobre o programa de enfrentamento ao Coronavírus 

SARS-CoV-2 (Covid 19) também traz o impedimento quanto a 

criação de novos cargos, Art. 8º inciso lI. Por essa e outras razões já 

descrita, foi solicitado a este tribunal na data do dia 05/02/2021 

orientação sobre o caso narrado. 

b) Posição da Secretaria de Atos de Pessoal 

17. A Secretaria de Atos de Pessoal entendeu que deve ser contratado 

somente um profissional para atender as necessidades básicas do Vereador, 

pois, os assuntos técnicos devem ser assumidos pelos servidores já 

existentes no gabinete, e que há somente uma questão a ser respondida ao 

Consulente, reformulando-a para o modo abstrato, a fim de possibilitar o 

prosseguimento desta Consulta, uma vez que é vedada pela Lei Orgânica deste 

Tribunal de Contas a análise de caso concreto. 

Questionamento: “É possível a contratação de duas pessoas para o 

gabinete de vereador, portador de deficiência visual, sendo um acompanhante 

pessoal e um agente facilitador?” 

Resposta: Como consignado na própria Lei nº 13.146/15, de acordo 

com o plexo de suas atribuições, o agente facilitador pode desempenhar as 

funções de atendente pessoal, o que afasta a imprescindibilidade da 

contratação de dois servidores com o fim de acompanhar o vereador e auxiliá-lo 
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no desempenho de suas funções legislativas. Nesse caso, como as atribuições são 

semelhantes e, por vezes, se confundem, bastaria um servidor incumbido de 

prestar o auxílio à autoridade portadora de necessidades especiais, que seriam 

atribuições de baixa complexidade, como orientação geográfica e leitura de 

documentos ainda não disponibilizados na versão acessível ao edil. As demais 

atividades peculiares à vereança, de maior complexidade, podem continuar 

sendo desempenhadas pelos assessores já em exercício. 

O atendente pessoal não pode desempenhar funções de direção, 

chefia ou assessoramento, porquanto tais atribuições destoam das previstas pelo 

artigo 37, inciso V, parte final, da Constituição Federal. 

O artigo 37, inciso II, têm como regra geral a realização de 

concurso público de provas ou de provas e títulos para a admissão de pessoal 

pela Administração, nessa situação incluída a contratação de servidor para 

desempenho das funções de atendente pessoal para o vereador com deficiência 

visual, hipótese inviável neste momento, ante a urgência que o caso requer e a 

temporariedade da vereança, cujo mandato é de 4 anos. 

Excepcionalmente, de acordo com a Resolução Normativa nº 7/2005 -

TCMGO, referido recrutamento deverá ser feito em processo seletivo 

simplificado e dentro de critérios a serem adotados pelo município, por lei, 

devendo o edital ser amplamente divulgado e recair, preferencialmente, em 

pessoas que não possuam vínculo funcional com o Poder Público, vedada, em 

todo caso, a contratação de servidores da Administração que venha importar 

em acumulação de cargo e função não permitida pela Constituição Federal. 

Deve-se observar, também, os preceitos do artigo 39, §1º, da Lei 

Maior, que determina parâmetros para o estabelecimento da remuneração dos 

agentes públicos, vedando-se a estipulação de contraprestações desarrazoadas ou 

desproporcionais ao serviço desempenhado pelo agente. 

A despeito do estado de calamidade ocasionado pela pandemia do 

Coronavírus, o artigo 8º, inciso IV, da Lei Complementar n. 173/20 permite a 

contratação temporária por excepcional interesse público, nos moldes 
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contemplados pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, o que, salvo melhor 

juízo, parece necessária, diante da existência de barreiras ao pleno exercício da 

vereança por pessoa portadora de deficiência visual. 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

18. O Ministério Público de Contas anuiu em parte com a 

fundamentação da Secretaria de Atos de Pessoal, divergindo, contudo, do 

posicionamento manifestado em relação ao (1) quantitativo de profissionais 

necessários ao atendimento das necessidades do vereador com deficiência, 

(2) expressando-se que são dois os questionamentos que devem ser 

respondidos ao Consulte: se é possível a contratação e como esta deve ser 

feita, e (3) que a situação em cotejo pode exigir relação de confiança e 

pessoalidade, o que o processo seletivo simplificado não atenderia, pois, 

excepcionalmente para essa hipótese de admissão, entende-se que a lei do 

município pode trazer autorização para flexibilização da forma de seleção, ante 

o caráter de pessoalidade e confiança exigidos das pessoas que auxiliarão o 

Parlamentar. 

19. Vejamos, em síntese, as reformulações dos questionamentos e as 

repostas trazidas pelo MPC: 

QUESTÃO 1: É possível a admissão de pessoas para assistir vereador 

cego com vistas à transposição de barreiras no exercício do cargo (além das 

pessoas que já preenchem os cargos disponíveis para todos os gabinetes em igual 

quantidade)? 

RESPOSTA: Sim, o Poder Público tem o dever de garantir o pleno 

exercício da vereança por vereador com deficiência e, em decorrência desse dever, 

há a possibilidade legal de admissão de profissional ou profissionais adequados a 

auxiliar parlamentar na transposição das barreiras enfrentadas no exercício do cargo 

– desde que os motivos para escolha do profissional ou dos profissionais sejam 

legítimos e razoáveis e que os atos e decisões decorrentes sejam motivados em 

processo administrativo próprio. 

QUESTÃO 2: Sendo possível a admissão, qual seria a forma jurídica 
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adequada, considerando a inexistência de cargos vagos e os impedimentos de 

trazidos no art. 8º da Lei complementar 173/2020? 

RESPOSTA: Considerando que a necessidade em questão é específica, 

individual e temporária – uma vez que o mandato de vereador é de 4 anos –  o 

Ministério Público de Contas entende que a solução possível e adequada para o 

caso seja a contratação por prazo determinado para atender necessidade 

temporária de excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da 

Constituição da República, seguindo as orientações da Resolução Normativa nº  

07/05 – TCM/GO, com a observação de que a lei municipal que tratar de tais 

hipóteses pode, excepcionalmente, trazer autorização para flexibilização da forma de 

seleção, em razão da pessoalidade e da confiança exigidas no exercício da função. 

d) Conclusão do Relator 

20. Com efeito, há de se admitir que a Lei Complementar Federal nº 

173/2020 promoveu algumas alterações na rotina da Administração Pública, em 

especial naquelas prevista na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei 

de Responsabilidade Fiscal. 

21. O cerne dos temas desta Consulta está descrito no art. 8º da LC nº 

173/20, que trata da proibição, até 31/12/2021, de: 

a) criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de 

despesa; 

b) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa; 

c) admitir ou contratar pessoal, sob qualquer título, salvo se essa 

admissão ou contratação não implicar aumento de despesa e for para repor um 

cargo de chefia; direção; assessoramento; repor vacância de cargo efetivo; repor 

vacância de cargo vitalício, entre outros. 

22. Não podemos perder de vista que se trata de uma lei temporária ou, 

em verdade, de uma lei excepcional, eis que somente vigorará enquanto as 

circunstâncias da pandemia que assola a todo o nosso País e o mundo 

permanecerem travando o desenvolvimento da economia nacional (art. 1º, LC nº 
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173/2020). E que a situação tratada neste feito também possui caráter especial e 

excepcional tratado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E, entre o aparente 

conflito das Leis, este Relator entende que deve preponderar o interesse do ser 

humano que já lida com tantas limitações em razão de sua deficiência visual. Assim, 

a dignidade humana prevista no artigo 1º, III, da Constituição Federal respalda a 

criação do(s) cargo(s) e aumento de despesa com pessoal do Poder Legislativo de 

Itaberaí para viabilizar ao vereador com deficiência visual o efetivo exercício de seu 

cargo. 

23. Sobre os temas consultados, concordamos com a Unidade Técnica e 

com o Ministério Público de Contas no que tange a inviabilidade de realização de 

concurso público para a contratação de pessoa(s) para auxiliar(em) o Vereador que 

tem deficiência visual, já que a reposição de cargos efetivos ou vitalícios refere-se 

apenas àqueles que vagarem por aposentadoria, morte, promoção, etc. (LC nº 

173/2020). E, também, pelo fato de que o certame traria um servidor efetivo para 

integrar os quadros da Administração, quando o mandato do Vereador eleito são de 

quatro anos, não havendo qualquer garantia de sucessivas reeleições do mesmo, o 

que tornaria o(s) servidor(es) efetivo(s) obsoleto(s). 

24. Concordo com o representante do Ministério Público que é possível a 

contratação de auxiliar(es) para o parlamentar que tem deficiência visual transpor as 

barreiras enfrentadas no exercício do cargo, ficando a cargo da Administração 

Pública, a quem compete o juízo de conveniência e oportunidade, do caso concreto, 

a decisão quanto ao número de pessoas para o atendimento das necessidades do 

Vereador, com a devida fundamentação e motivação decorrentes de sua 

deliberação, de forma legítima e razoável, uma vez que a acessibilidade não envolve 

apenas a eliminação barreiras físicas, como as urbanísticas, as arquitetônicas ou as 

existentes nos transportes, mas, também a transposição de barreiras atitudinais, de 

comunicação e informação e tecnológicas. 

25. Assim, a(s) contratação(ões) do(s) auxiliar(es) do Edil com deficiência 

pode(m) ser por prazo determinado para atender necessidade temporária de 

excepcional interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição da 

República, seguindo as orientações da Resolução Normativa nº 7/2005-TCM/GO, 
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com a observação de que a lei municipal que tratar de tais hipóteses pode, 

excepcionalmente, trazer autorização para flexibilização da forma de seleção, em 

razão da pessoalidade e da confiança exigidas no exercício da função, dispensando 

o processo seletivo público. 

26. Ante o exposto, Convergirmos em parte com a opinião exposta pela 

Secretaria de Atos de Pessoal e, integralmente, com o posicionamento 

adotado pelo Ministério Público de Contas, no sentido de que a Administração da 

Câmara Municipal de Itaberaí poderá contratar servidor(es) para auxiliar(em) 

vereador com deficiência visual, desde que não seja(m) em cargos comissionados 

(chefia, direção e assessoramento); não  promova a criação de cargo(s) efetivo, 

alterando a estrutura de carreira, a ser preenchido por concurso público, pois, o 

Vereador é eleito por quatro anos, e a situação ora apresentada reveste-se de 

excepcionalidade; que seja definido remuneração(ões) compatível(is) com os 

salários dos servidores daquele Poder Legislativo e não ultrapasse o valor dos 

subsídios dos agentes políticos. 

27. Adotamos as redações dadas pelo Ministério Público de Contas às 

reformulações das questões, desmembradas em duas, e às respostas dadas aos 

questionamentos, por entender quesintetizam tudo que precisa ser dito ao 

Consulente, sem delongas. Porém, este Relator entende salutar realizar algumas 

alterações e acrescentar mais um quesito para fortalecimento do entendimento 

de que se faz necessária a edição de lei municipal especial e específica para 

prever a flexibilização da forma de seleção, em razão da pessoalidade e da 

confiança exigidas para os auxiliares do vereador, dispensar a realização de 

processo seletivo público, definir atribuições e fixar remuneração(ões) compatível(is) 

com os salários dos servidores do poder legislativo, não ultrapassando o valor dos 

subsídios dos agentes políticos (artigo 39, §1º, da Constituição Federal). 

2.2.2. Da apresentação desta Proposta de decisão em Sessão Plenária Técnico-

Administrativa 

28. No dia 01 de junho de 2021 este Relator apresentou esta Proposta de 

Decisão na Sessão Plenária Técnico-Administrativa, recebendo sugestões de 

Conselheiros, Conselheiros Substitutos e do representante do Ministério do Público 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de Contas para adequação das redações das respostas de modo a contemplar 

outras deficiências além da deficiência visual. O que fazemos agora em acolhimento 

a vontade soberana do Plenário. 

29. Por oportuno, registro aqui o texto apresentado na referida Sessão 

Plenária Técnico-Administrativa: 

II. RESPONDER AO CONSULENTE os seguintes questionamentos: 

QUESTÃO 1: É possível a contratação de atendente pessoal e/ou 

acompanhante para assistir vereador com deficiência visual para auxiliá-lo na transposição 

de barreiras no exercício do cargo (além das pessoas que já preenchem os cargos 

disponíveis para todos os gabinetes em igual quantidade aos demais vereadores)? 

RESPOSTA: Sim, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 13146/2015 (Estatuto da 

Pessoa com Deficiência), o Poder Público tem o dever de garantir o pleno exercício da 

vereança por vereador com deficiência com deficiência visual e, em decorrência desse 

dever, há a possibilidade legal de contratação de profissional(is) adequado(s) para auxiliar o 

parlamentar na transposição das barreiras enfrentadas no exercício do cargo – desde que 

os motivos para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e razoáveis e 

que os atos e decisões decorrentes sejam motivados em processo administrativo próprio. 

QUESTÃO 2: Qual a forma jurídica adequada para a contratação de 

atendente pessoal e/ou acompanhante para auxilio ao vereador com deficiência visual, 

considerando a inexistência de cargos vagos e os impedimentos de trazidos no art. 8º da Lei 

complementar 173/2020? 

RESPOSTA: A forma possível e adequada para viabilizar ao vereador com 

deficiência visual o auxilio prestado por um atendente pessoal e/ou acompanhante é a 

contratação por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional 

interesse público, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, uma vez 

que se trata de situação específica, individual e temporária, pois o mandato de vereador é 

de 4 anos, devendo seguir-se as orientações da Resolução Normativa nº 7/2005-TCM/GO; 

QUESTÃO 3: É necessária a edição de lei municipal especial e específica 

para autorizar a contratação temporária de atendente pessoal e/ou acompanhante para 

auxiliarem vereador com deficiência visual? 

RESPOSTA: Sim, é necessária a edição de lei municipal especial e 

específica para autorizar e regulamentar a contratação temporária de atendente pessoal 

e/ou acompanhante para vereador com deficiência visual prevendo a flexibilização da forma 
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de seleção, em razão da pessoalidade e da confiança exigidas para os auxiliares do 

vereador, dispensando a realização de processo seletivo público, cujo quantitativo de 

pessoal deve ser definido conforme a conveniência e a oportunidade da administração 

pública, descrevendo as atribuições, vedando a estipulação de contraprestações 

desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço a ser desempenhado e fixando a(s) 

remuneração(ões) compatível(is) com os salários dos servidores do Poder Legislativo 

Municipal, não ultrapassando o valor dos subsídios dos agentes políticos (artigo 39, §1º, da 

Constituição Federal). 

30. Lembramos que o artigo 2º da Lei Federal nº 13146/2015 conceitua a 

pessoa com deficiência. Vejamos: 

Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 
barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 
§ 1º A avaliação da deficiência, quando necessária, será 
biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e 
interdisciplinar e considerará: 
I - os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo; 
II - os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais; 
III - a limitação no desempenho de atividades; e 
IV - a restrição de participação. 
§ 2º O Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da 
deficiência. 

31. Citamos o art. 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência para 

enfatizarmos que tal “norma provocou significativas mudanças em diversas áreas do 

direito, notadamente no regime das incapacidades do Código Civil brasileiro, 

rompendo com dogmas que há muito tempo se arrastavam em nosso ordenamento 

jurídico, dissociando-se o transtorno mental do necessário reconhecimento da 

incapacidade, o que culminou com o surgimento de um novo entendimento acerca 

da capacidade civil, cujo conceito foi reconstruído e ampliado, de modo que 

atualmente subsiste na norma apenas uma causa de incapacidade absoluta (a 

pessoa menor de 16 anos). Os reflexos alcançaram o instituto da curatela e a própria 

ação de interdição, que passaram a desfrutar de nova formatação, em sintonia com 

a novel legislação. A Lei Brasileira de Inclusão enveredou pelo caminho da 

http://www.tcm.go.gov.br/
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dignidade-liberdade, mitigando a concepção de vulnerabilidade normalmente 

vinculada às pessoas portadoras de deficiência”2.  

32. Assim, atualmente, as pessoas com deficiência podem/devem ocupar 

várias funções/cargos privados e públicos e serem assistidas para vencerem as 

barreiras que encontrarem em sua trajetória profissional, assegurando-lhe o 

exercício em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas, bem 

como todos os direitos e liberdades fundamentais. 

33. Sabemos que existem vários tipos deficiências, inúmeras normas de 

proteção e inclusão da pessoa com deficiência, dificultando sobremaneira a este 

Relator prevê-las e abarca-las individualmente nesta consulta. A título de exemplo 

da grandiosidade desse universo normativo, colacionamos a seguir algumas 

legislações: 

Legislação Acessibilidade3 

Compartilhe:    
Publicado em 27/11/2019 17h12 Atualizado em 28/10/2020 17h40 
Confira a legislação que dá suporte à Acessibilidade Digital: 
Leis 
Lei Nº 13.146, de 6 de Julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência); 
Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011 - Lei de Acesso à 
Informação (Art. 8º (...)§ 3º, VIII); 
Lei Nº 10.436, de 24 de abril de 2002 - Dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e dá outras providências; 
Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá 
outras providências. 
Lei Nº 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998 - Lei do Direito Autoral 
(capítulo IV "Das Limitações aos Direitos Autorais", item D do inciso I 
do Art. 46). 
Decretos 
Decreto Nº 7.724, de 16 de Maio de 2012 (Art. 8, Caput e Inciso VIII) 
- Regulamenta a Lei Nº 12.527, que dispõe sobre o acesso a 
informações; 

                                                           
2 Texto disponível em http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/4-A-Lei-Brasileira-de-

Inclus%C3%A3o-da.pdf, acesso em: 01/05/2021, 15:59. 

3 Disponível em: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/legislacao-acessibilidade, acesso em 

01/06/2021, as 16:29. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/legislacao-acessibilidade
https://twitter.com/share?text=Legisla%C3%A7%C3%A3o%20Acessibilidade&url=https://www.gov.br/governodigital/resolveuid/be1748d40104482093a7ba5fb7fcfdf5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13146.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/Decreto/D7724.htm
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/4-A-Lei-Brasileira-de-Inclus%C3%A3o-da.pdf
http://www.mpce.mp.br/wp-content/uploads/2017/07/4-A-Lei-Brasileira-de-Inclus%C3%A3o-da.pdf
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/legislacao-acessibilidade
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Decreto Nº 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo de 2007. Institucionaliza o Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico – eMAG no âmbito do Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP; 
Decreto Nº 6.932, de 11 de agosto de 2009 - Dispõe sobre a 
simplificação do atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a 
dispensa do reconhecimento de firma em documentos produzidos no 
Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras 
providências; 
Decreto Legislativo Nº 186, de 09 de julho de 2008 - Aprova o texto 
da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de 
março de 2007; 
Decreto Nº 5.296, de 2 dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis Nºs 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de 
atendimento às pessoas que especifica, e 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências; 
Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei 
no 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000; 
Convenções 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007) - A 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
respectivo Protocolo Facultativo foram ratificados pelo Congresso 
Nacional em 09/07/2008 pelo decreto legislativo nº 186/2008 e todos 
os seus artigos são de aplicação imediata; 
Portarias 
Portaria Interministerial nº 1, de 12 de Janeiro de 2017 - Dispõe 
sobre procedimentos para a elaboração e a publicação dos relatórios 
circunstanciados, previstos no art. 120 da Lei nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015, sobre a situação de acessibilidade em sítios, portais, 
sistemas e serviços mantidos na internet pelos órgãos do governo 
pertencentes à Administração Pública Federal e as devidas 
providências a serem adotadas para melhoria da acessibilidade 
desses ambientes digitais; 
Portaria Nº 3, de 7 de maio de 2007 - Institucionaliza o Modelo de 
Acessibilidade em Governo Eletrônico – eMAG no âmbito do Sistema 
de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação - SISP; 
Legislação Internacional 
Página do Secretariado da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência 
Reino Unido 
Alemanha 
 
Leis4 

                                                           
4 Disponível em: https://inclusao.enap.gov.br/legislacao/, acesso em: 01/06/2021, 16:35 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6949.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6932.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Congresso/DLG/DLG-186-2008.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/d5296.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/ConvenoDireitosPessoasDeficinciaComentada.pdf
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=13/01/2017&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=56
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/legislacao/portaria3_eMAG1.pdf
http://www.un.org/en/globalissues/disabilities/links.shtml
http://www.direct.gov.uk/en/DisabledPeople/RightsAndObligations/DisabilityRights/DG_4001068
http://www.einfach-fuer-alle.de/artikel/bitv/
https://inclusao.enap.gov.br/legislacao/
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Lei n° 13.146, de 2015 – Lei Brasileira de Inclusão (LBI) – Institui a 
Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da 
Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em 
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 
fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão 
social e cidadania. 
Lei nº 7.853, de 1989 (Regulamentada pelo Decreto nº 3.298, de 
1999) – Dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência e 
sua integração social; sobre a Coordenadoria Nacional para 
Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde); institui a 
tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas; 
disciplina a atuação do Ministério Público; define crimes; e dá outras 
providências. 
Lei nº 8.213, de 1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social e dá outras providências. No artigo 93, a Lei 
define o percentual obrigatório de contratação de PcD pelo regime 
geral de previdência social: “a empresa com 100 (cem) ou mais 
empregados está obrigada a preencher de 2% (dois por cento) a 5% 
(cinco por cento) dos seus cargos com beneficiários reabilitados ou 
pessoas portadoras de deficiência, habilitadas, na seguinte 
proporção: I – até 200 empregados – 2%; II – de 201 a 500 – 3%; III 
– de 501 a 1.000 – 4%; IV – de 1.001 em diante – 5%”. 
Lei nº 10.048, de 8 de novembro de 2000 (Regulamentada pelo 
Decreto nº 5.296, de 2004) –Trata sobre a prioridade de atendimento 
às PcD nas repartições públicas e empresas concessionárias de 
serviços públicos. 
Lei nº 10.098, de 2000 – Estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Lei nº 10.436, de 2002 – Reconhece como meio legal de 
comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – Libras – e 
a conceitua como: “a forma de comunicação e expressão, em que o 
sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão 
de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil”. 
Lei nº 11.126, de 27 de junho de 2005 (Regulamentada pelo Decreto 
nº 5.904, de 21 de setembro de 2006) – Estabelece o direito da 
pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em 
ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia. 
Lei nº 11.133, de 14 de julho de 2005 – Institui o 21 de setembro 
como o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Decretos 
Decreto nº 129, de 1991 – Promulga a Convenção nº 159, da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre Reabilitação 
Profissional e Emprego de Pessoas Deficientes. 
Decreto nº 3.298, de 1999 – Regulamenta a Lei nº 7.853, de 1989, 
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 
Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção e dá 
outras providências. 
Decreto nº 3.956, de 2001 – Promulga a Convenção Interamericana 

http://www.tcm.go.gov.br/
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para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. 
Decreto nº 5.296, de 2004 – Regulamenta as Leis nº 10.048, de 
2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 
nº 10.098, de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos 
para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
Decreto nº 5.626, de 2005 – Regulamenta a Lei nº 10.436, de 2002, 
que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras), e o art. 18 da 
Lei nº 10.098, de 2000. 
Decreto nº 5.904, de 2006 – Regulamenta a Lei nº 11.126, de 2005, 
que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de 
ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada 
de cão-guia e dá outras providências. 
Decreto nº 6.949, de 2009 – Promulga a Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. 
Decreto nº 7.037, de 2009 – Aprova o Programa Nacional de Direitos 
Humanos – PNDH-3 e dá outras providências. 
Decreto nº 7.612, de 2011 – Institui o Plano Nacional dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite. 
Normas Técnicas 
NBR ISO 7176-7/2009 Cadeira de rodas – Parte 7: Medição de 
dimensões  de assentos e rodas. 
NBR ISO 7176-5/2015 Cadeira de rodas – Parte 5: Determinação 
das dimensões, massa e espaço para 
manobra 
NBR ISO 7176-4/2015 Cadeira de rodas – Parte 4: Consumo de 
energia de cadeiras de rodas motorizadas e 
scooters para a determinação de autonomia teórica de distância. 
NBR ISO 26000/2010 Diretrizes sobre responsabilidade social. 
NBR NM 313/2007 Elevadores de passageiros – Requisitos de 
segurança para construção e instalação – 
Requisitos particulares para a acessibilidade das pessoas, incluindo 
pessoas com deficiência. 
NBR 9050/2015 Acessibilidade a Edificações Mobiliário, Espaços e 
Equipamentos Urbanos. 
NBR 12255/1990 Execução e utilização de passeios públicos – 
Procedimento 
NBR 13994/2000 Elevadores de passageiros – Elevadores para 
transporte de pessoa portadora de deficiência. 
NBR 14020/1997 Transporte – Acessibilidade à pessoa portadora de 
deficiência – Trem de longo percurso 
NBR 14021/2005 Transporte – Acessibilidade no sistema de trem 
urbano ou metropolitano. 
NBR 14022/2011 Acessibilidade em veículos de características 
urbanas para o transporte coletivo de passageiro. 
NBR 14273/1999 Acessibilidade a Pessoa Portadora de Deficiência 
no Transporte Aéreo Comercial. 
NBR 14970-1/2003 Acessibilidade em Veículos Automotores – 
Requisitos de Dirigibilidade. 
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NBR 14970-2/2003 Acessibilidade em Veículos Automotores – 
Diretrizes para avaliação clínica de condutor. 
NBR 14970-3/2003 Acessibilidade em Veículos Automotores – 
Diretrizes para avaliação da dirigibilidade do 
condutor com mobilidade reduzida em veículo automotor apropriado. 
NBR 15208/2011 Aeroportos – Veículo autopropelido para 
embarque/desembarque de pessoas portadoras de 
defi ciência ou com mobilidade reduzida – Requisitos. 
NBR 15250/2005 Acessibilidade em caixa de auto-atendimento 
bancário. 
NBR 15290/2005 Acessibilidade em comunicação na televisão. 
NBR 15320/2006 Acessibilidade à pessoa com deficiência no 
transporte rodoviário. 
NBR 15450/2006 Acessibilidade de passageiro no sistema de 
transporte aquaviário. 
NBR 15570/2009 Transporte – Especificações técnicas para 
fabricação de veículos de características urbanas 
para transporte coletivo de passageiros (Emenda 1/2011) 
NBR 15570/2011 Transporte – Especificações técnicas para 
fabricação de veículos de características urbanas 
para transporte coletivo de passageiros 
NBR 15599/2008 Acessibilidade – Comunicação na Prestação de 
Serviços. 
NBR 15610-1/2011 Televisão digital terrestre – Acessibilidade – 
Parte 1: Ferramentas de texto 
NBR 15610-2/2012 Televisão digital terrestre – Acessibilidade – 
Parte 2: Funcionalidades sonoras 
NBR 15646/2008 Acessibilidade – Plataforma elevatória veicular e 
rampa de acesso veicular para acessibilidade em veículos com 
características urbanas para o transporte coletivo de passageiros. 
NBR 15646/2016 Acessibilidade – Plataforma elevatória veicular e 
rampa de acesso veicular para 
acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, 
em veículo de transporte de passageiros 
de categorias M1, M2 e M3 – Requisitos. 
NBR 15655-1/2009 Plataformas de elevação motorizadas para 
pessoas com mobilidade reduzida – Requisitos 
para segurança, dimensões e operação funcional. Parte 1: 
Plataformas de elevação vertical (ISO 9386-1, 
MOD). 
NBR 16001/2004 Responsabilidade social – Sistema da gestão – 
Requisitos 
NBR 16537/2016 Acessibilidade -Sinalização tátil no piso – Diretrizes 
para elaboração de projetos e instalação 

34. No Portal do Ministério Público Institucional do Estado de Goiás 

encontramos uma gama de normas direcionadas a pessoa com deficiência, inclusive 

legislação estadual: 

Legislação - Pessoas com Deficiência 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

 

Página 31 de 52 
      RUA 68 Nº º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO  -  www.tcm.go.gov.br    

01400005-21-RESULTADO 

Processo nº 00773/21 
Fls. 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 
1988 
Constituição arts. 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, §4º, I, 201, 
§1º, 203, IV, V, 208, III, 227, 1º, II, §2º, 244 
-Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais: 
Cap. I: art. 5º, caput – todos são iguais perante a lei. 
Cap. II: art. 7º, XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante 
a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de 
deficiência; 
- Título III - Da Organização do Estado: 
Cap. II: 
art. 23, II - é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da 
proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência; 
art. 24, XIV - compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 
legislar concorrentemente sobre proteção e integração social das 
pessoas portadoras de deficiência. 
Cap. VII: 
art. 37, VIII - a lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os 
critérios de sua admissão; 
Seção II – Dos Servidores Públicos: 
art. 40, § 4º, I – vedada a adoção de requisitos e critérios 
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos servidores 
portadores de deficiência. 
- Título VIII - Da Ordem Social: 
Cap. II: 
Seção IV – Da Assistência Social: 
art. 203, IV - a assistência social será prestada a quem dela 
necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 
e tem por objetivo a habilitação e reabilitação das pessoas 
portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida 
comunitária. 
Art. 203, V - garantia de um salário mínimo de benefício mensal à 
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não 
possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida 
por sua família, conforme dispuser a lei. 
Cap. III: 
Seção I – Da Educação: 
art. 208, III - atendimento educacional especializado aos portadores 
de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; 
Cap. VII: 
art. 227, § 1º, II - criação de programas de prevenção e atendimento 
especializado para as pessoas portadoras de deficiência física, 
sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente 
e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o 
trabalho e a convivência, e a facilitação do acesso aos bens e 
serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e 
de todas as formas de discriminação; 
art. 227, § 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos 
logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de 
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veículos de transporte coletivo, a fim de garantir acesso adequado às 
pessoas portadoras de deficiência. 
- Título IX - Das Disposições Constitucionais Gerais 
art. 244 - A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos 
edifícios de uso público e dos veículos de transporte coletivo 
atualmente existentes a fim de garantir acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 227, § 2º. 
LEGISLAÇÃO FEDERAL 
Leis Complementares 
Lei Complementar nº 142, de 08 de maio de 2013 - regulamenta o § 
1º do art. 201 da Constituição Federal, no tocante à aposentadoria da 
pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência 
Social - RGPS. 
Leis Ordinárias 
Lei n º 4.169, de 04 de dezembro de 1962 - Oficializa as convenções 
Braille para uso na escrita e leitura dos cegos e o Código de 
Contrações e Abreviaturas Braille. 
Lei n º 7.070, de 20 de dezembro de 1982 - Dispõe sobre pensão 
especial para os deficientes físicos que especifica e dá outras 
providencias. 
Lei n º 7.405, de 12 de novembro de 1985 - Torna obrigatória a 
colocação do ‘’Símbolo Internacional de Acesso” em todos os locais 
e serviços que permitam sua utilização por pessoas portadoras de 
deficiência e dá outras providências. 
Lei n º 7.853, de 24 de outubro de 1989 - Dispõe sobre o apoio às 
pessoas com deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência 
- Corde, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou 
difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. 
Lei n º 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Estatuto do Servidor 
Público Federal) – art. 5º, § 2º - Assegura às pessoas portadoras de 
deficiência o direito de se inscrever em concurso público para 
provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a 
deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão 
reservadas até 20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no 
concurso; art. 217, I, alínea e, pessoas portadoras de deficiência são 
beneficiárias das pensões. 
Lei n º 8.160, de 08 de janeiro de 1991 - Torna obrigatória a 
colocação, de forma visível, do “Símbolo Internacional de Surdez” em 
todos os locais que possibilitem acesso, circulação e utilização por 
pessoas portadoras de deficiência auditiva, e em todos os serviços 
que forem postos à sua disposição ou que possibilitem o seu uso. 
Lei n º 8.213, de 24 de julho de 1991(dispõe sobre Plano de 
Benefícios da Previdência Social) - art. 89 - A habilitação e a 
reabilitação profissional e social deverão proporcionar ao beneficiário 
incapacitado parcial ou totalmente para o trabalho, e às pessoas 
portadoras de deficiência, os meios para a (re)educação e de 
(re)adaptação profissional e social indicados para participar do 
mercado de trabalho e do contexto em que vive. 
Lei n º 8.742, de 07 de dezembro de 1993 (dispõe sobre a 
organização da Assistência Social e dá outras providências) - art. 20 
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- Garante 1 (um) salário mínimo mensal à pessoa portadora de 
deficiência. 
Lei n º 8.899, de 29 de junho de 1994 - Concede passe livre às 
pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual. 
Lei n º 8.989, de 24 de fevereiro de 1995 - Dispõe sobre a Isenção do 
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de 
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras 
providências. 
Lei n º 9.092, de 12 de setembro de 1995 - Destina a renda líquida 
de um teste da Loteria Esportiva Federal à Federação Nacional das 
APAEs e determina outras providências. 
Lei n º 9.144, de 08 de dezembro de 1995 - Prorroga a vigência da 
Lei nº 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre isenção 
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de 
automóveis para utilização no transporte autônomo de passageiros, 
bem como por pessoas portadoras de deficiência física, e dá outras 
providências. 
Lei n º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Estabelece as diretrizes 
e bases da educação nacional (arts. 58-60). 
Lei n º 9.505, de 15 de outubro de 1997 - Acrescenta parágrafo ao 
art. 2º do Decreto-lei nº 2.236, de 23 de janeiro de 1985, que altera a 
tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 de Lei nº 
6.815, de 19 de agosto de 1980. 
Lei n º 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (altera, atualiza e consolida 
a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. ) - art. 
46, I, alínea d - Não constitui ofensa aos direitos autorais a 
reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso 
exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins 
comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro 
procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. 
Lei nº 9.656, de 03 de junho de 1998 - Dispõe sobre os planos e 
seguros privados de assistência à saúde. 
Lei n º 9.777, de 29 de dezembro de 1998 - Altera os arts. 132, 203 e 
207 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal. 
Lei n º 10.048, de 08 de novembro de 2000 – Dispõe sobre 
prioridade de atendimento às pessoas portadoras de deficiência e 
determina que os logradouros e sanitários públicos, bem como os 
edifícios de uso público, terão normas de construção, para efeito de 
licenciamento da respectiva edificação, baixadas pela autoridade 
competente, destinadas a facilitar o acesso e o uso desses locais 
pelas pessoas portadoras de deficiência. 
Lei n º 10.098, de 19 de dezembro de 2000 - Estabelece normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida às 
vias públicas, parques, espaços públicos, edifícios públicos ou de 
uso coletivo, edifícios privados, veículos de transporte coletivo e 
sistemas de comunicação e sinalização. 
Lei n º 10.182, de 12 de dezembro de 2001 - Restaura a vigência da 
Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção 
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do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de 
automóveis destinados ao transporte autônomo de passageiros e ao 
uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto de 
importação para os produtos que especifica, e dá outras 
providências. 
Lei n º 10.216, de 06 de abril de 2001 - Dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona 
o modelo assistencial em saúde mental. 
Lei n º 10.226, de 15 de maio de 2001 - Acrescenta parágrafos ao 
art. 135 do Código Eleitoral, determinando a expedição de instruções 
aos juízes eleitorais, pelos Tribunais Regionais Eleitorais, para 
orientá-los na escolha dos locais de votação de mais fácil acesso 
para o eleitor portador de deficiência física. 
Lei n º 10.257, de 10 de julho de 2001 - Regulamenta os arts. 182 e 
183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política 
urbana e dá outras providências. 
Lei n º 10.436, de 24 de abril 2002 - Dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras e dá outras providências. 
Lei n º 10.671, de 15 de maio de 2003 (Estatuto do Torcedor) - art. 
13, parágrafo único - Será assegurado acessibilidade ao torcedor 
portador de deficiência ou com mobilidade reduzida. 
Lei nº 10.690, de 16 de junho de 2003 (altera a Lei nº 8.989/95) - 
Altera disposição sobre a Isenção do Imposto sobre Produtos 
Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização no 
transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas 
portadoras de deficiência física, e dá outras providências 
Lei n º 10.708, de 31 de julho de 2003 - Institui o auxílio-reabilitação 
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos mentais 
egressos de internações. 
Lei n º 10.754, de 31 de outubro de 2003 - Altera a Lei no 8.989, de 
24 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre a isenção do Imposto 
Sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis 
para utilização no transporte autônomo de passageiros, bem como 
por pessoas portadoras de deficiência física e aos destinados ao 
transporte escolar, e dá outras providências. 
Lei n º 10.845, de 05 de março de 2004 - Institui o Programa de 
Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às 
Pessoas Portadoras de Deficiência. 
Lei n º 11.052, de 29 de dezembro de 2004 - Altera o inciso XIV da 
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela 
Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, para incluir entre os 
rendimentos isentos do imposto de renda os proventos percebidos 
pelos portadores de hepatopatia grave. 
Lei n º 11.096, de 13 de janeiro de 2005 (Institui o Programa 
Universidade para Todos - PROUNI, regula a atuação de entidades 
beneficentes de assistência social no ensino superior; altera a Lei n º 
10.891, de 9 de julho de 2004, e dá outras providências) - art. 2º, II – 
A bolsa será destinada a estudante portador de deficiência, nos 
termos da lei; art. 7º, II - Percentual de bolsas de estudo destinado à 
implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior 
de portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e 
negros. 
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Lei n º 11.126, de 27 de junho de 2005 - Dispõe sobre o direito do 
portador de deficiência visual de ingressar e permanecer em 
ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia. 
Lei n º 11.133, de 14 de julho de 2005 - institui o Dia Nacional de 
Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. 
Lei nº 11.982, de 16 de julho de 2009 - Acrescenta parágrafo único 
ao art. 4o da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, para 
determinar a adaptação de parte dos brinquedos e equipamentos dos 
parques de diversões às necessidades das pessoas com deficiência 
ou com mobilidade reduzida. 
Lei nº 12.008, de 29 de julho de 2009 - Altera os arts. 1.211-A, 1.211-
B e 1.211-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de 
Processo Civil, e acrescenta o art. 69-A à Lei no 9.784, de 29 de 
janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da 
administração pública federal, a fim de estender a prioridade na 
tramitação de procedimentos judiciais e administrativos às pessoas 
que especifica. 
Lei n° 12.033, de 29 de setembro de 2009 - Altera a redação do 
parágrafo único do art. 145 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 - Código Penal, tornando pública condicionada a 
ação penal em razão da injúria que especifica 
Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009 - Dispõe sobre a 
certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula 
os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade 
social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga 
dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 
de dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, 
de 30 de maio de 2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 
de agosto de 2001; e dá outras providências. 
 Lei n º 12.190, de 13 de janeiro de 2010 -  Concede indenização por 
dano moral às pessoas com deficiência física decorrente do uso da 
talidomida, altera a Lei no 7.070, de 20 de dezembro de 1982, e dá 
outras providências. 
Lei n º 12.470, 31 de agosto de 2011 - Altera os arts. 21 e 24 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de 
Custeio da Previdência Social, para estabelecer alíquota diferenciada 
de contribuição para o microempreendedor individual e do segurado 
facultativo sem renda própria que se dedique exclusivamente ao 
trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que 
pertencente a família de baixa renda; altera os arts. 16, 72 e 77 da 
Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre o Plano de 
Benefícios da Previdência Social, para incluir o filho ou o irmão que 
tenha deficiência intelectual ou mental como dependente e 
determinar o pagamento do salário-maternidade devido à empregada 
do microempreendedor individual diretamente pela Previdência 
Social; altera os arts. 20 e 21 e acrescenta o art. 21-A à Lei no 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993 - Lei Orgânica de Assistência Social, para 
alterar regras do benefício de prestação continuada da pessoa com 
deficiência; e acrescenta os §§ 4o e 5o ao art. 968 da Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, para estabelecer trâmite 
especial e simplificado para o processo de abertura, registro, 
alteração e baixa do microempreendedor individual. 
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 Lei n º 12.587, de 03 de janeiro de 2012 - Institui as diretrizes da 
Política Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos 
Decretos-Leis nos 3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de 
abril de 1943, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e das 
Leis nos 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 
novembro de 1975; e dá outras providências. 
Lei n º 12.649, de 17 de maio de 2012 - Reduz a zero as alíquotas da 
Contribuição para o PIS/Pasep, da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da Contribuição para o 
PIS/Pasep - Importação e da Cofins - Importação incidentes sobre a 
importação e a receita de venda no mercado interno dos produtos 
que menciona; altera as Leis nos 10.865, de 30 de abril de 2004, 
10.522, de 19 de julho de 2002, 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, 
5.991, de 17 de dezembro de 1973, 10.451, de 10 de maio de 2002, 
e 11.051, de 29 de dezembro de 2004; e revoga dispositivos das Leis 
nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de 
dezembro de 2003. 
Lei n ° 12.764, de 27 de dezembro de 2012 - Institui a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista; e altera o § 3o do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
Lei nº 12.933, de 26 de dezembro de 2013 - Dispõe sobre o benefício 
do pagamento de meia-entrada para estudantes, idosos, pessoas 
com deficiência e jovens de 15 a 29 anos comprovadamente 
carentes em espetáculos artístico-culturais e esportivos, e revoga a 
Medida Provisória no 2.208, de 17 de agosto de 2001. 
Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência). 
 Decretos 
Dec. n º 914, de 06 de setembro de 1993 - Institui a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, e dá outras 
providências. 
Dec. n º 2.843, de 16 de novembro de 1998 – Regulamenta a Lei nº 
9.092, de 12 de setembro de 1995, que destina a renda líquida de 
um teste da Loteria Esportiva Federal à Federação Nacional das 
APAEs e dá outras providências. 
Dec. n º 3.076, de 1º de junho 1999 – Cria, no âmbito do Ministério 
da Justiça, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de 
Deficiência - CONADE, e dá outras providências. 
Dec. 3.298, de 20 de dezembro de 1999 - Regulamenta a Lei no 
7.853, de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional 
para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as 
normas de proteção, e dá outras providências. 
Dec. n º 3.691, de 19 de dezembro de 2000 - Regulamenta a Lei no 
8.899, de 29 de junho de 1994, que dispõe sobre o transporte de 
pessoas portadoras de deficiência no sistema de transporte coletivo 
interestadual. 
Dec. n º 3.956, de 08 de outubro de 2001 - Promulga a Convenção 
Interamericana para Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência. 
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Dec. n º 4.228, de 13 de maio de 2002 - Institui, no âmbito da 
Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações 
Afirmativas e dá outras providências. 
Dec. n º 4.360, de 05 de setembro de 2002 - Altera o art. 36 do 
Decreto nº 1.744, de 8 de dezembro de 1995, que regulamenta o 
benefício de prestação continuada devido a pessoa portadora de 
deficiência e a idoso, de que trata a Lei no 8.742, de 7 de dezembro 
de 1993. 
Dec. n º 5.085, de 19 de maio de 2004 - Define as ações continuadas 
de assistência social. 
Dec. n º 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis 
nos 10.048/ 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098/ 2000, que estabelece normas gerais e critérios 
básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 
de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. 
Dec. n º 5.493, de 18 de julho de 2005 (Regulamenta o disposto na 
Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005) – art. 2º, § 4º- O Ministério 
da Educação disporá sobre os procedimentos operacionais para a 
adesão ao PROUNI e seleção dos bolsistas, especialmente quanto à 
definição de nota de corte e aos métodos para preenchimento de 
vagas eventualmente remanescentes, inclusive aquelas oriundas do 
percentual legal destinado a políticas afirmativas de acesso de 
portadores de deficiência ou de auto declarados negros e indígenas. 
Dec. n º 5.626, de 22 de dezembro de 2005 - Regulamenta a Lei no 
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro 
de 2000. 
Dec. n º 5.904, de 21 de setembro de 2006 – Regulamenta a Lei no 
11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da 
pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em 
ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras 
providências. 
Dec. n º 6.214, de 26 de setembro de 2007 - Regulamenta o 
benefício de prestação continuada da assistência social devido à 
pessoa com deficiência e ao idoso de que trata a Lei no 8.742, de 7 
de dezembro de 1993, e a Lei n º 10.741, de 1º de outubro de 2003, 
acresce parágrafo ao art. 162 do Decreto n º 3.048, de 6 de maio de 
1999, e dá outras providências. 
Dec. n º 6.215, de 26 de setembro de 2007 - Estabelece o 
Compromisso pela Inclusão das Pessoas com Deficiência, com 
vistas à implementação de ações de inclusão das pessoas com 
deficiência, por parte da União Federal, em regime de cooperação 
com Municípios, Estados e Distrito Federal, institui o Comitê Gestor 
de Políticas de Inclusão das Pessoas com Deficiência - CGPD, e dá 
outras providências. 
Dec. Legislativo nº 186 de 2008 - Aprova o texto da Convenção 
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova Iorque, em 30 de março de 2007. 
Dec. n º 6.949, de 25 de agosto de 2009 - Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 
Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 
2007. 
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Dec. n º 7.612, de 17 de novembro de 2011 -  Institui o Plano 
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Plano Viver sem 
Limite. 
Dec. nº 7.617, de 17 de novembro de 2011 - Altera o Regulamento 
do Benefício de Prestação Continuada, aprovado pelo Decreto no 
6.214, de 26 de setembro de 2007. 
Dec. nº 7.823, de 09 de outubro de 2012 - Regulamenta a Lei nº 
10.048, de 8 de novembro de 2000, e a Lei no 10.098, de 19 de 
dezembro de 2000, quanto às instalações relacionadas aos Jogos 
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. 
Dec. nº 8.368, de 02 de dezembro de 2014 - Regulamenta a Lei nº 
12.764, de 27 de dezembro de 2012, que institui a Política Nacional 
de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista. 
Dec. nº 8.537, de 05 de outubro de 2015 - Regulamenta a Lei nº 
12.852, de 5 de agosto de 2013, e a Lei nº 12.933, de 26 de 
dezembro de 2013, para dispor sobre o benefício da meia-entrada 
para acesso a eventos artístico-culturais e esportivos e para 
estabelecer os procedimentos e os critérios para a reserva de vagas 
a jovens de baixa renda nos veículos do sistema de transporte 
coletivo interestadual. 
Dec. nº 8.954 de 27 de abril de 2016 - Institui o Comitê do Cadastro 
Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência e da Avaliação 
Unificada da Deficiência, no âmbito do Ministério das Mulheres, da 
Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. 
Dec. nº 9.508 de 24 de setembro de 2018 - Reserva às pessoas com 
deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados 
em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da 
administração pública federal direta e indireta. 
Dec. nº 10.502 de 30 de setembro de 2020 - Institui a Política 
Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com 
Aprendizado ao Longo da Vida. 
Resoluções 
Resolução nº 09/2007 - ANAC (acesso ao transporte aéreo pelos 
passageiros com deficiência) 
Resolução nº 304/2008 - CONTRAN (vagas de estacionamento para 
veículos que transportem pessoas com deficiência) 
Resolução nº 81/2012 - CNMP (Dispõe sobre a criação da Comissão 
Temporária de Acessibilidade, adequação das edificações e serviços 
do Ministério Público da União e dos Estados às normas de 
acessibilidade e dá outras providências). 
Resolução nº 99/2013 - CNMP (Incorpora a Comissão Temporária de 
Acessibilidade à Comissão de Acompanhamento da Atuação do 
Ministério Público na Defesa dos Direitos Fundamentais, dá nova 
redação aos artigos 20, 21 e 22 da Resolução CNMP nº 81, de 31 de 
janeiro de 2012 e estabelece como objetivo do Conselho Nacional do 
Ministério Público a constituição da Estratégia Nacional de 
Acessibilidade. 
Resolução nº 11/2012 - CNAS (Aprova os critérios de partilha do 
cofinanciamento federal para apoio à oferta dos Serviços de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, em situação 
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de dependência, e suas Famílias em CentrosDia de Referência e em 
Residências Inclusivas e, dá outras providências). 
Resolução nº 402/2012 - Conselho Nacional de Trânsito (Estabelece 
requisitos técnicos e procedimentos para a indicação no CRV/CRLV 
das características de acessibilidade para os veículos de transporte 
coletivos de passageiros e dá outras providências). 
Resolução n° 280/2013 - ANAC (Dispõe sobre os procedimentos 
relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade 
de assistência especial ao transporte aéreo e dá outras providências) 
Resolução - TSE - Institui o Programa de Acessibilidade da Justiça 
Eleitoral. 
Portarias 
Portaria Interministerial   nº 003/2001, de 10/04/2001 - Disciplinar a 
concessão do Passe Livre às pessoas portadoras de deficiência, 
comprovadamente carentes, no sistema de transporte coletivo 
interestadual, nos modais rodoviário, ferroviário e aquaviário e 
revoga a Portaria/MT n.º 1, de 9 de janeiro de 2001. 
PORTARIA/SAS n º 2391, de 26 DE DEZEMBRO DE 2002 - 
Regulamentações das Internações Psiquiátricas. 
Portaria nº 168/2008 - INMETRO - Aprova o Regulamento Técnico 
da Qualidade para Inspeção da Adaptação de Acessibilidade em 
Veículos de Características Rodoviárias para o Transporte Coletivo 
de Passageiros 
Portaria nº 188, de 24 de março de 2010 - Altera a Norma 
Complementar  nº 01/2006 que dispõe sobre recursos de 
acessibilidade, para pessoas com deficiência, na programação 
veiculada nos serviços de radiodifusão de sons e imagens e de 
retransmissão de televisão. 
Portaria Interministerial nº 02/2012 - Institui o Programa de Promoção 
do Acesso das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício 
de Prestação Continuada da Assistência Social à Qualificação 
Profissional e ao Mundo do Trabalho - Programa BPC Trabalho. 
Portaria nº 438, de 21 de agosto de 2012/INMETRO - Aprova os 
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Centros de 
Treinamento de Cão-Guia. 
Portaria nº 439, de 21 de agosto de 2012/INMETRO - Aprova os 
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Centros de 
Treinamento de Cão-Guia 
Portaria nº 460, de 22 de dezembro de 2008/INMETRO - Aprova os 
Requisitos de Avaliação da Conformidade para Centros de 
Treinamento de Cão-Guia 
Portaria nº 261, de 03 de dezembro de 2012/MT - Disciplina a 
concessão e a administração do benefício de passe livre à pessoa 
com deficiência, comprovadamente carente, no sistema de transporte 
coletivo interestadual de passageiros, de que trata a Lei nº 8.899, de 
29 de junho de 1994. 
Portaria nº 857, de 17 de junho de 2013/MTE - Institui o subcomitê 
para Promoção de Trabalho Decente para Pessoas com Deficiência. 
Portaria nº 858, de 17 de junho de 2013/MTE - Designa os 
representantes titulares e suplentes dos órgãos que irão compor o 
Subcomitê instituído no âmbito do Comitê Executivo, que tem por 
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http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_interministerial__n_003-2001.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria-sas_n_2391_-_de_26_de_dezembro_de_2002_-_regulamentacao_das_internacoes_psiquiatricas.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/08/24/10_27_56_19_Portaria_n._168_2008_INMETRO_Acessibilidade_Transporte_Coletivo.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_188_-_recursos_de_acessibilidade-audiodescricao.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_interministerial_n_2-2012.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_n._438_-_inmetro_-_cao_guia.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_n._439_-_inmetro_-_cao_guia.pdf
http://www.inmetro.gov.br/legislacao/rtac/pdf/RTAC001411.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/portaria_mt_n._261,_de_3_de_dezembro_de_2012.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/06/25/14_51_58_724_Portaria_n%C2%BA_857_2013_Subcomit%C3%AA_p_Promo%C3%A7%C3%A3o_de_Trabalho_Decente_p_Pessoas_com_Defici%C3%AAncia.odt
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/06/25/14_51_49_869_PORTARIA_n%C2%BA_858_DE_17_DE_JUNHO_DE_2013.odt
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objetivo a construção de agenda de Promoção de Trabalho Decente 
para Pessoas com Deficiência. 
Portaria GM n. 410, de 27 de novembro de 2014/Ministério dos 
Transportes - Assegura ao acompanhante da pessoa com deficiência 
a concessão de passe livre no sistema de transporte coletivo 
interestadual de passageiros. 
Portaria n. 321, de 14 de julho de 2016 - Dá nova redação ao Manual 
de Instruções para Seleções de Beneficiários no âmbito do Programa 
Minha Casa, Minha Vida, aprovado pela Portaria nº 163, de 6 de 
maio de 2016, do Ministério das Cidades - 4.9 Ficam dispensados do 
sorteio os candidatos a beneficiários enquadrados nas seguintes 
situações: (...) d) possua membro da família, vivendo sob sua 
dependência, com microcefalia, devidamente comprovada com a 
apresentação de atestado médico. 
Convênios 
Convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012 - Concede isenção do 
ICMS nas saídas de veículos destinados a pessoas portadoras de 
deficiência física, visual, mental ou autista. 
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 
ABNT NBR 9050, terceira edição de 11/09/2015 - Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 
ABNT NBR 14021, segunda edição de 30/06/2005 - Transporte - 
Acessibilidade no sistema de trem urbano ou metropolitano. 
ABNT NBR 14022, terceira edição de 20/02/2009 - Acessibilidade em 
veículos de características urbanas para o transporte coletivo de 
passageiros. 
ABNT NBR 15320, primeira edição de 30/12/2005 - Acessibilidade à 
pessoa com deficiência no transporte rodoviário. 
Instrução Normativa 
INSTRUÇÃO NORMATIVA DA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO 
TRABALHO- SIT Nº 98 DE 15.08.2012 - Dispõe sobre procedimentos 
de fiscalização do cumprimento, por parte dos empregadores, das 
normas destinadas à inclusão no trabalho das pessoas com 
deficiência e beneficiários da Previdência Social reabilitados. 
LEGISLAÇÃO ESTADUAL DE GOIÁS 
Constituição do Estado de Goiás de 1989: 
- Título VI - Da Ordem Econômica e Social: 
Cap. III: 
Seção III – Do Desporto e Do Lazer: 
art. 165, §1º, III - destinação de recursos públicos para a promoção 
prioritária do desporto educacional, do portador de deficiência e, em 
casos específicos, para a do desportista de alto rendimento, 
conforme as regras estabelecidas por esta Constituição e pelas leis 
orçamentárias; 
Cap. VI: 
art. 170 - a família, base da sociedade, receberá especial proteção 
do Estado que, isoladamente ou em cooperação, manterá programas 
de assistência à criança, ao adolescente, ao idoso e ao portador de 
deficiência. 
Leis Ordinárias 
Lei Estadual n º 10.460, de 22 de dezembro de 1988 (Estatuto do 
Servidor Público Estadual) – art. 7º, § 1º - Pessoa deficiente é 
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http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2016/05/19/13_07_51_27_NBR_9050_ACESSIBILIDADE_A_EDIFICA%C3%87%C3%95ES_MOBILI%C3%81RIO_ESPA%C3%87OS_E_EQUIPAMENTOS_URBANOS.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/08/02/09_00_31_312_ABNT_NBR_14021_2005.pdf
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http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/instrucao_normativa_n._98_de_15_de_agosto_de_2012.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portalweb/hp/41/docs/instrucao_normativa_n._98_de_15_de_agosto_de_2012.pdf
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
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assegurado o direito de candidatar-se ao ingresso no serviço público 
para o exercício de cargos cujas atribuições não sejam incompatíveis 
com a deficiência de que é portadora; art. 51, § 4º - os servidores 
portadores de deficiência, necessitados de cuidados especiais e que 
pratiquem atividades físicas direcionadas ou não, e as servidoras que 
tenham em sua companhia filho portador de deficiência, necessitado 
de cuidados especiais, ficam sujeitos à jornada de trabalho de 6 
(seis) horas diárias. 
 
Lei Estadual n º 12.079, de 30 de agosto de 1993 - Autoriza o Poder 
Executivo, através da Secretaria de Ação Social e Trabalho e 
participação da SANEAGO S. A. e CELG S.A., a firmar convênios 
com entidades não governamentais de assistência à criança, ao 
adolescente, ao idoso e ao deficiente, com a finalidade que 
especifica e dá outras providências. 
 
Lei Estadual n º 12.081, de 30 de agosto de 1993 - Reconhece 
oficialmente no Estado de Goiás, como meio de comunicação 
objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual codificada na Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS. 
 
Lei Estadual n º 12.313, de 28 de março de 1994 - Dispõe sobre 
gratuidade e subsidio tarifários a usuários do Transporte Coletivo de 
Passageiro no Aglomerado Urbano de Goiânia (AGLURB), Sistema 
Intermunicipal de Transporte Rodoviário e dá outras providências. 
 
Lei Estadual n º 12.695, de 11 de setembro de 1995 - Cria a Política 
Estadual de Atenção ao Deficiente, o Fundo Estadual de Apoio ao 
Deficiente, o Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente e dá 
outras providências. 
 
Lei Estadual n º 12.950, de 17 de setembro de 1996 - Revigora 
benefício previsto na Lei nº 12.079, de 30 de agosto de 1993, 
autorizando o Poder Executivo a conceder, para os fins que 
especifica, auxílio financeiro a entidades filantrópicas de assistência 
à criança, ao adolescente, ao idoso e ao deficiente. 
 
Lei Estadual n º 12.952, de 19 de novembro de 1996 - Autoriza o 
Chefe do Poder Executivo a abrir créditos especiais à Fundação da 
Criança, do Adolescente e da Integração do Deficiente – FUNCAD. 
 
Lei Estadual n º 13.240, de 09 de janeiro de 1998 - Dispõe sobre a 
preferência, na aquisição de unidades habitacionais populares, para 
portadores de deficiência física permanente. 
 
Lei Estadual n º 13.438, de 30 de dezembro de 1998 - Cria, na 
Secretaria da Educação e Cultura, o Centro de Apoio Pedagógico 
para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual. 
 
Lei Estadual n º 13.604, de 24 de março de 2000 - Dá nova redação 
ao art. 1º da Lei nº 12.313, de 28 de março de 1994. 
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Lei Estadual n º 13.896, de 24 de julho de 2001 - Dispõe sobre a 
criação de espaço em bares, lanchonetes, restaurantes e similares 
para deficientes físicos e dá outras providências. 
 
Lei Estadual n º 13.898, de 24 de julho de 2001 - Concede passe-
livre às pessoas portadoras de deficiência e meio-passe para os 
estudantes do ensino superior no sistema de transporte coletivo 
intermunicipal. 
 
Lei Estadual n º 14.052, de 21 de dezembro de 2001 - Autoriza o 
Poder Executivo a conceder os benefícios que especifica e dá outras 
providências. 
 
Lei Estadual n º 14.142, de 16 de maio de 2002 - Dispõe sobre a 
reserva de vagas em estacionamentos para as pessoas que 
especifica. 
 
Lei Estadual n º 14.567, de 22 de outubro de 2003 - Assegura 
assentos em fila especial única para idoso, gestante, lactante, 
pessoa portadora de deficiência, e pessoa acompanhada por criança 
de colo usuário de serviços públicos. 
 
Lei Estadual n º 14.629, de 24 de dezembro de 2003 - Assegura ao 
portador de deficiência física o direito à matrícula na escola pública 
estadual de 1º e 2º graus mais próxima de sua residência. 
 
Lei Estadual n º 14.694, de 19 de janeiro de 2004 - Torna obrigatório 
o oferecimento de cardápios em braile no bares, restaurantes, 
lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares localizados no 
Estado de Goiás. 
 
Lei Estadual n º 14.715, de 04 de fevereiro de 2004 - Regulamenta o 
inciso IX do art. 92 da Constituição Estadual, que dispõe sobre a 
reserva de percentual dos cargos e empregos públicos para as 
pessoas portadoras de deficiência, e define os critérios de sua 
admissão. 
 
Lei Estadual n º 14.729, de 05 de abril de 2004 - Altera a Lei nº 
14.567, de 22 de outubro de 2003, que assegura assentos em fila 
especial única para idosos, gestantes e deficientes físicos usuários 
de serviços públicos. 
 
Lei Estadual n º 15.114, de 03 de fevereiro de 2005 - Cria os jogos 
abertos para pessoas portadoras de deficiência. 
 
Lei Estadual n º 15.118, de 03 de fevereiro de 2005 - Institui selo de 
identificação para uso exclusivo em veículos de pessoas portadoras 
de deficiência física. 
 
Lei Estadual n º 15.198, de 23 de maio de 2005 - Institui a “Semana 
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de Prevenção das Deficiências de Visão” nas escolas públicas 
estaduais de ensino fundamental. 
 
Lei Estadual n º 15.440, de 16 de novembro de 2005 – Introduz 
alterações na Lei Estadual 12.695/95, que cria a Política Estadual de 
Atenção ao Deficiente, o Fundo Estadual de Apoio ao Deficiente, o 
Conselho Estadual dos Direitos do Deficiente e dá outras 
providências. 
 
Lei Estadual n º 15.459, de 16 de novembro de 2005 - Autoriza a 
concessão de auxílio financeiro à Associação dos Deficientes Físicos 
do Estado de Goiás, e dá outras providências. 
 
Lei Estadual n º 15.562, de 16 de janeiro de 2006 - Autoriza a criação 
do Centro de Orientação e Encaminhamento para Pessoas com 
Necessidades Especiais, Famílias e Profissionais e dá outras 
providências. 
 
Lei Estadual n º 16.154, de 26 de outubro de 2007 - Dispõe sobre a 
Assistência Especial a ser fornecida às parturientes cujos filhos 
recém-nascidos sejam portadores de deficiência. 
Lei Estadual n º 17.577, de 30 de janeiro de 2012 - Introduz alteração 
na Lei no 13.240, de 09 de janeiro de 1998, que dispõe sobre a 
preferência na aquisição de moradias populares por pessoas 
portadoras de deficiência. 
Lei Estadual n º 17.579, de 30 de janeiro de 2012 - Introduz 
alterações na Lei no 14.629, de 24 de dezembro de 2003, que 
assegura direito às pessoas portadoras de deficiência física. 
Decretos 
Dec. n º 4.253, de 20 de maio de 1994 - Regulamenta a Lei nº 
12.313, de 28 de março de 1994, que dispõe sobre gratuidade e 
subsídios tarifários a usuários do transporte coletivo de passageiros 
no Estado de Goiás. 
 
Dec. n º 5.565, de 18 de março de 2002 – Aprova o Regulamento da 
Lei n º 14.052, de 21 de dezembro de 2001. 
 
Dec. n º 5.591, de 10 de maio de 2002 - Dispõe sobre a qualificação 
da Associação Goiana de Integralização e Readaptação – AGIR 
como Organização Social – OS e dá outras providências. 
 
Dec. n º 5.737, de 21 de março de 2003 - Regulamenta a Lei nº 
13.898, de 24 de julho de 2001, que concede passe livre, no sistema 
de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do 
Estado de Goiás, às pessoas portadoras de deficiência, 
comprovadamente carentes. 
Dec. n º 7.025, de 10 de novembro de 2009 – Introduz alterações no 
Dec. n º 5.737, de 21 de março de 2003. 
Dec. nº 7.771, de 03 de dezembro de 2012 - Dispõe sobre a 
destinação, no âmbito do Executivo, de cargos de provimento em 
comissão às pessoas com deficiência. 
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Dec. nº 7.817, de 27 de fevereiro de 2013 - Altera o Decreto nº 4.852, 
de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do 
Estado de Goiás - RCTE - e o Decreto nº 7.345, de 18 de maio de 
2012 (Art. 7º, XIV - Benefício fiscal - pessoas com deficiência). 
Instrução Normativa 
Instrução Normativa - IN nº 003/2013-TCM-GO - Estabelece 
orientações aos jurisdicionados acerca da necessidade do 
cumprimento da Lei de ACESSIBILIDADE, nº 10.098/2000, 
regulamentada pelo Decreto nº 5.296/2004, e dá outras providências. 
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL - GOIÂNIA 
Leis ordinárias 
Lei Orgânica do Município de Goiânia – Art. 12, II, a - Garante às 
pessoas portadoras de deficiência o percentual de 5% (cinco por 
cento) das unidades dos conjuntos habitacionais que vierem a ser 
construídos pelo Município, efetuando-se as devidas adaptações, se 
necessárias. 
Lei n º 6.673, de 16 de setembro de 1988 - Dispõe sobre o acesso e 
circulação de deficientes físicos, em edificações que compreendam 
atendimento, circulação pública ou coletiva. 
Lei n º 6.767, de 26 de julho de 1989 - Dispõe sobre o rebaixamento 
dos meios-fios das calçadas onde existem faixas de segurança para 
pedestres, visando facilitar a locomoção de deficientes. 
Lei n º 6.769, de 09 de agosto de 1989 - Dispõe sobre a implantação 
de áreas de estacionamento privativo para veículos conduzidos por 
deficientes, no perímetro urbano de Goiânia. 
Lei n º 6.837, de 18 de dezembro de 1989 - Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das casas de diversões públicas destinarem 
poltronas, adaptadas exclusivamente ao assento e locomoção de 
deficientes paraplégicos. 
Lei n º 7.071, de 14 de abril de 1992 - Assegura aos deficientes 
físicos, idosos, gestantes e adultos acompanhados de crianças de 
colo, o atendimento especial no transporte coletivo do município e dá 
outras providências. 
Lei n º 7.203, de 17 de junho de 1993 - Dispõe sobre o percentual de 
cargos e empregos públicos reservados, às pessoas portadoras de 
deficiência física e define critérios para sua admissão. 
Lei n º 7.591, de 28 de junho de 1996 - Dispõe sobre as adaptações 
nos locais de uso público e garante o acesso adequado às pessoas 
portadoras de deficiência, do idoso e dá outras providências. 
Lei n º 7.694, de 22 de janeiro de 1997 - Dispõe sobre adaptações no 
Transporte Coletivo Urbano e garante o acesso de pessoas 
portadoras de deficiência, do idoso e dá outras providências. 
Lei n º 8.160, de 31 de março de 2003 - Cria a Política de Atenção às 
Pessoas Portadoras de Deficiência e dá outras providências. 
Lei n º 8.193, de 20 de outubro de 2003 - Torna obrigatório o 
fornecimento, por parte de “Shoppings Centers” e similares, de 
cadeiras de rodas para utilização de deficientes físicos e dá outras 
providências. 
Lei n º 8.313, de 30 de dezembro de 2004 - Altera e dá nova redação 
à Lei nº 7.694, de 22 de janeiro de 1997, que dispõe sobre 
adaptações no Transporte Coletivo Urbano e garante o acesso de 
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http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=10940
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2013/12/02/09_07_05_105_Instru%C3%A7%C3%A3o_Normativa_n%C2%BA_003.2013_1_TCM.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/lei_organica_municipio_goiania.pdf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0006673GOGYN.rtf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0006767GOGYN.rtf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0006767GOGYN.rtf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0006837GOGYN.rtf
http://leismunicipa.is/qhjmc
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0007203GOGYN.rtf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0007591GOGYN.rtf
http://www.camara.go.gov.br/leis/LE0007694GOGYN.rtf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2003/ordinaria81602003.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2003/ordinaria81932003.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2004/ordinaria83132004.pdf
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pessoas portadoras de deficiência, do idoso, da gestante e dá outras 
providências. 
Lei n º 8.372, de 22 de dezembro de 2005 - Obriga os 
estabelecimentos bancários a dispor de no mínimo um caixa 
eletrônico adaptado para atendimento aos portadores de deficiência 
física que utilizem cadeira de rodas. 
Lei n º 8.495, de 18 de dezembro de 2006 - Dispõe sobre o ingresso 
e permanência de cães guia em locais públicos e privados no 
Município de Goiânia. 
Lei n º 8.512, de 15 de fevereiro de 2007 - Estabelece a 
obrigatoriedade do alinhamento dos passeios com a finalidade de 
oferecer uma maior acessibilidade para pessoas com deficiência 
física e pessoas idosas e dá outras providências. 
Lei n º 8.527, de 27 de fevereiro de 2007 - Altera a Lei nº 8.193/2003 
– Torna obrigatório o fornecimento, por parte de “Shoppings Centers” 
e similares, de cadeira de rodas para utilização de deficientes físicos 
e dá outras providências. 
Lei n º 8.554, de 03 de agosto de 2007 (Estatuto do Cinéfilo) – art. 7º, 
parágrafo único - Será assegurada a acessibilidade às salas de 
projeção ao cinéfilo portador de deficiência física ou com mobilidade 
reduzida. 
Lei n º 8.573, 08 de novembro de 2007 - Institui a obrigatoriedade de 
instalação de plataformas elevadas nas bases de telefones públicos 
(orelhões), caixa de correios e similares. 
Lei n º 8.644, de 23 de julho de 2008 (Institui o Estatuto do Pedestre) 
– art. 6º - É assegurado às pessoas com deficiência o direito à 
inclusão social, entendido para fins desta Lei como a garantia à 
acessibilidade, mobilidade e a eliminação das barreiras 
arquitetônicas que criam constrangimentos à circulação e mobilidade 
das mesmas. 
Lei n º 8.694, de 25 de setembro de 2008 - Dispõe sobre a 
disponibilidade de bíblias em braile nas Bibliotecas Públicas 
Municipais e dá outras providências. 
Lei n º 8.798, de 19 de maio de 2009 - Dispõe sobre a garantia de 
percentual mínimo de casas populares às pessoas portadoras de 
deficiência. 
Lei n º 8.911, de 07 de maio de 2010 (Dispõe sobre o atendimento 
humanizado em agências bancárias e postos de atendimento) – art. 
2º, parágrafo único - Serão reservadas cadeiras para idosos, 
deficientes e gestantes de acordo com a Lei nº 10.048/2000; art. 3º, § 
1º- os bebedouros deverão ser colocados a disposição do público, 
em locais de fácil acesso, inclusive aos portadores de necessidades 
especiais. 
Lei n º 8.966, de 18 de outubro de 2010 - Dispõe sobre a 
acessibilidade da pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida e 
dá outras providências. 
Lei n º 8.980, de 23 de novembro de 2010 - Institui a obrigatoriedade 
de entradas desimpedidas para gestantes, crianças e deficientes 
físicos no Município de Goiânia e dá outras providências. 
Lei nº 9.170, de 04 de setembro de 2012 - Dispõe sobre o Selo de 
Acessibilidade e dá outras providências. 
 Leis Complementares 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2005/ordinaria83722005.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2006/ordinaria84952006.pdf
http://leismunicipa.is/eijmq
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2007/ordinaria85272007.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2007/ordinaria85542007.pdfhttp:/www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2007/ordinaria85542007.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2007/ordinaria85732007.pdf
http://leismunicipa.is/mjigq
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2008/ordinaria86942008.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2009/ordinaria87982009.pdf
http://leismunicipa.is/hiqmj
http://leismunicipa.is/miqaj
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/ordinaria/2010/ordinaria89802010.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/2012/lo_20120904_000009170.html
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Lei Complementar nº 177, de 09 de janeiro de 2008 - Dispõe sobre o 
Código de Obras e Edificações do Município de Goiânia e dá outras 
providências (Livro V - Do Projeto Legal, Título I - Das Normas 
Genéricas da Edificação, Capítulo VII - Da Acessibilidade e da 
Pessoa com Deficiência e com Mobilidade Reduzida) ; 
Lei Complementar nº 194, de 30 de junho de 2009 - Regulamenta o 
art. 123 da Lei Complementar n.º 177, de 09 de janeiro de 2008, 
dispõe sobre a Tabela de Valores de Multa e altera a Lei n.º 5.040, 
de 20 de novembro de 1975 - Código Tributário Municipal. 
Lei Complementar nº 227, de 24 de abril de 2012 - Altera o Código 
de Posturas do Município de Goiânia (Lei Complementar n.º 014, de 
29 de dezembro de 1992) para condicionar a emissão e renovação 
de Alvará de Localização e Funcionamento de estabelecimentos à 
adaptação de suas instalações à acessibilidade e uso de pessoas 
portadoras de deficiências. 

35. Enfim, concluímos que somente o caso concreto apontará a real 

necessidade da pessoa com deficiência, fundamentada em laudo médico, para que 

a Administração Pública “empregadora” adote as providências necessárias à 

“quebra” de barreiras para o pleno exercício da vereança. 

III – DA PROPOSTA 

36. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

I. CONHECER DA CONSULTA, uma vez que preencheu os requisitos 

de admissibilidade do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do RITCM, deste Tribunal de 

Contas; 

II. RESPONDER AO CONSULENTE os seguintes questionamentos: 

QUESTÃO 1: É possível a contratação de atendente pessoal e/ou 

acompanhante para assistir vereador com deficiência (por exemplo: deficiência 

visual) para auxiliá-lo na transposição de barreiras no exercício do cargo (além das 

pessoas que já preenchem os cargos disponíveis para todos os gabinetes em igual 

quantidade aos demais vereadores, por exemplo)? 

RESPOSTA: Sim, nos termos do artigo 8º, da Lei nº 13146/2015 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.goiania.go.gov.br/download/legislacao/codigodeobras.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/compl/2009/compl1942009.pdf
http://www.goiania.go.gov.br/html/gabinete_civil/sileg/dados/legis/compl/2012/compl2272012.pdf
file:///C:/Users/subte/Downloads/AC-PD%200160-2019%20-00477-2019%20-%20Edealina%20-%20FMP%20-%20Consulta%20-%20jms%20-%20resposta.doc
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(Estatuto da Pessoa com Deficiência), o Poder Público tem o dever de garantir o 

pleno exercício da vereança, por parte de pessoa com deficiência (por exemplo: 

deficiência visual), e, em decorrência desse dever, há a possibilidade legal de 

contratação de profissional(is) adequado(s) para auxiliar(em) o vereador na 

transposição das barreiras enfrentadas no exercício do cargo – desde que os 

motivos para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e 

razoáveis e que os atos e decisões decorrentes sejam motivados em processo 

administrativo próprio. 

QUESTÃO 2: Qual a forma jurídica adequada para a contratação de 

atendente pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador com deficiência 

(por exemplo, deficiência visual), considerando a inexistência de cargos vagos e os 

impedimentos trazidos no art. 8º da Lei complementar 173/2020? 

RESPOSTA: A forma possível e adequada para viabilizar a contratação 

de atendente pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador (por 

exemplo, o vereador com deficiência visual) é a contratação por prazo determinado 

para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes 

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, uma vez que se trata de 

situação específica, individual e temporária (por exemplo: o mandato de vereador é 

de 4 anos), devendo seguir-se as orientações da Resolução Normativa nº 7/2005-

TCM/GO; 

QUESTÃO 3: É necessária a edição de lei municipal especial e 

específica para autorizar a contratação temporária de atendente pessoal e/ou 

acompanhante para auxiliar(em) o vereador com deficiência (por exemplo, 

deficiência  visual)? 

RESPOSTA: Sim, é necessária a edição de lei municipal especial e 

específica para autorizar e regulamentar a contratação temporária de atendente 

pessoal e/ou acompanhante para auxiliar(em) o vereador com deficiência (por 

exemplo, deficiência visual), prevendo a flexibilização da forma de seleção, em razão 

da pessoalidade e da confiança exigidas para o(s) respectivo(s) auxiliar(es), 

dispensando a realização de processo seletivo público, cujo quantitativo de pessoal 

deve ser definido conforme a conveniência e a oportunidade da administração 

pública, descrevendo as atribuições, vedando a estipulação de contraprestações 

http://www.tcm.go.gov.br/
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desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço a ser desempenhado, definindo os 

documentos a ser exigidos, inclusive para a comprovação da deficiência (laudo 

médico com Código Internacional de Doenças – CID) e fixando a(s) 

remuneração(ões) compatível(is) com os salários dos servidores dos Poderes 

Legislativo e/ou Executivo Municipais, não ultrapassando o valor dos subsídios dos 

agentes políticos (artigo 39, §1º, da Constituição Federal). 

III. ALERTAR os Responsáveis que observem os regramentos contidos 

na Lei Complementar nº 173/2020, editada em razão da pandemia causada pelo 

coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às vedações de aumento das 

despesas com pessoal, neste caso que não haja excesso, e que não ultrapasse o 

limite de 70%, a que se refere § 19, do art. 29-A, da Constituição Federal. 

 É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 7 de junho de 2021. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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