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RECOMENDAÇÃO nº 06/2017 

Plantão Integrado Carnaval 2017 

 

 

Recomenda ao Comando Geral da Polícia Militar que 

observe a acessibilidade e adequada forma de 

abordagem de pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida nos portais de segurança, no Carnaval 2017. 

 

 
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, pela promotora de 

justiça infrafirmada, no exercício de suas atribuições constitucionais e legais, com 

fulcro no art. 127, caput, art. 129, incisos II, III, VII e IX, da Constituição Federal, c/c 

os artigos 1º, 2º, 5º, inciso I, alínea “c”, e 6º, inciso XX, da Lei Complementar nº 

75/93,  

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, no seu art. 127, erigiu o Ministério 

Público à categoria de instituição permanente, essencial à função jurisdicional do 

Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 

interesses sociais e individuais indisponíveis; 

 

CONSIDERANDO, portanto, ser função institucional do Ministério Público a proteção 

dos interesses difusos e coletivos, entre eles a defesa da pessoa com deficiência; 

 

CONSIDERANDO competir ao Ministério Público expedir recomendações, visando à 

melhoria dos serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito aos 

interesses, direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo razoável 

para a adoção das providências cabíveis; 

 

CONSIDERANDO que a Carta Magna de 1988, no art. 3º, inciso IV, apontou como 

objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a promoção do bem de 
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todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação; 

 

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, após estabelecer a igualdade de 

todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, dispôs sobre a adoção, pelo 

Estado, de programas de integração da pessoa portadora de deficiência física, 

sensorial ou mental, com a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos e a 

eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos (art. 5, caput, e art. 227, § 1º, 

inciso II); 

 

CONSIDERANDO que as vias públicas, os parques e os demais espaços de uso 

público existentes, assim como as respectivas instalações de serviços e mobiliários 

urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se ordem de prioridade que vise à 

maior eficiência das modificações, no sentido de promover mais ampla 

acessibilidade às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida; 

 

CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público e aos seus órgãos assegurar às 

pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive do 

direito de ir e vir, efetivando a sua integração social ao garantir a liberdade de 

locomoção e o acesso aos órgãos públicos; 

 

CONSIDERANDO que, desde o ano de 2016, foram instalados portais de segurança 

e abordagem nos principais acessos aos circuitos do Carnaval, medida também 

adotada para o Carnaval de Salvador 2017, com 46 portais de segurança; 

 

CONSIDERANDO os ditos portais visam a controlar a entrada de objetos de risco no 

circuito e que, para tanto, são compostos de barreiras metálicas dispostas 

paralelamente;  

 

CONSIDERANDO que a NBR 9050 estabelece a largura mínima necessária para 

transposição de obstáculos de 0,80m; 
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RECOMENDAMOS ao Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia que, durante o 

Carnaval de Salvador 2017, adote as medidas necessárias para a adaptação dos 

portais de segurança e abordagem quanto às normas de acessibilidade, com 

posicionamento das barreiras metálicas de maneira a manter a largura mínima de 

0,80m, permitindo o acesso a todas as pessoas portadoras de necessidades 

especiais; 

 

RECOMENDAMOS, ainda, que as equipes designadas para os portais de segurança 

sejam orientadas quanto à abordagem adequada e humanizada das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida, sem prejuízo das medidas de segurança 

cabíveis. 

Encaminhe-se, ainda, às autoridades e órgãos abaixo relacionadas, para 

conhecimento e divulgação: 

 

Excelentíssima Senhora Procuradora-Geral de Justiça do Estado da Bahia; 

Excelentissimo Senhor Secretario de Segurança Pública do Estado da Bahia; 

CECOM do Ministério Público do Estado da Bahia. 

 

Salvador-BA, 23 de fevereiro de 2017.     

 

 

Lívia Maria Santana e Sant’Anna Vaz 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

Coordenadora do GEDHDIS 

 

 

Márcia Regina Ribeiro Teixeira 

PROMOTORA DE JUSTIÇA 

Coordenadora do CAODH 

 


