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Como parte de sua missão de exercer o controle externo da administração 
pública, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) realiza 
auditorias operacionais em programas e ações executadas pelo Governo 
Estadual, com o propósito de avaliar a economicidade, a eficiência, a 
eficácia e a efetividade das políticas públicas. Desses trabalhos resulta 
um exame do gasto público, de sua qualidade e dos serviços prestados 
à sociedade.

A edição de Sumários Executivos se insere na estratégia da Corte de 
Contas de divulgar, de forma objetiva e transparente, os resultados 
das auditorias operacionais que realiza, buscando disseminar, tanto na 
esfera governamental quanto na sociedade civil, conteúdo que sirva de 
insumo para o aprimoramento das ações públicas, além de fomentar o 
controle social.

Este Sumário, cujo foco são os programas que incluem componentes 
voltados à temática da acessibilidade inseridos no Plano Plurianual 
Participativo do Estado da Bahia para o quadriênio 2016-2019 (PPA 2016-
2019), sob a responsabilidade dos diversos Órgãos da Administração 
Pública Estadual, integra a série de Sumários Executivos deste TCE/BA.

O clamor da sociedade moderna por serviços públicos de qualidade e 
em oferta compatível com as demandas exige transparência na atuação 
governamental em todos os níveis e, em especial, dos órgãos de controle, 
cuja ação primordial é zelar pela correta, eficiente e eficaz aplicação dos 
recursos públicos. Neste sentido, é fundamental que os cidadãos tenham 
conhecimento do como, do porquê, do onde e quando são gastos os 
tributos arrecadados de toda a sociedade, a fim de que possam contribuir 
ativamente com a gestão responsável da coisa pública, evitando desvios 
e favorecendo a realização do interesse comum.

APRESENTAÇÃO
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Com especial atenção à cidadania, buscando estimular cada vez mais 
a participação da comunidade na fiscalização do gasto público, no 
acompanhamento da gestão e no diálogo institucional, o TCE/BA, por 
meio dessa iniciativa, estabelece mais um canal de acesso à sociedade, 
visando potencializar o controle democrático.

Esta edição apresenta, portanto, informações resumidas sobre o trabalho 
realizado pela 7ª Coordenadoria de Controle Externo no exercício de 
2017. Seu resultado está contido no Processo nº TCE/009262/2016, 
apreciado na Sessão Plenária de 31/07/2018 sob a relatoria da Substituta 
de Conselheiro Maria do Carmo Galvão do Amaral, cujo relatório de 
auditoria poderá ser acessado por meio do sítio www.tce.ba.gov.br.

Gildásio Penedo Filho 
Conselheiro-presidente

http://www.tce.ba.gov.br/
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O QUE O TCE/BA AVALIOU

O Plano Plurianual Participativo do Estado da Bahia para o quadriênio 
2016-2019 (PPA 2016-2019), instituído por meio da Lei Estadual n° 
13.468, de 29/12/2015, traz os programas que incluem componentes 
voltados à temática da acessibilidade. 

Nesse sentido, a auditoria realizou o levantamento dos compromissos, 
iniciativas, metas e projetos/atividades relacionados à temática da 
acessibilidade, extraindo-se as principais ações relacionadas, acompanhadas 
de suas respectivas finalidades, apresentadas no Quadro 01.

QUADRO 01 – Ações relacionadas com a acessibilidade

Ação Finalidade

7198 – Reforma do Museu Geológi-
co da Bahia

Reformar as instalações físicas, corrigindo problemas na 
infraestrutura do prédio e melhorando a conservação do acervo.

7701 – Implantação da Passarela Via 
Histórica

Implantar a passarela da Via Histórica, ligando a Avenida Joana 
Angélica ao Pelourinho.

7702 – Recuperação de Equipamen-
to de Transporte Vertical do Centro 
Antigo de Salvador 

Recuperar o Elevador Lacerda e os Planos Inclinados Pilar, 
Gonçalves e Liberdade.

5890 – Requalificação de Ponto 
Turístico

Requalificar pontos turísticos, visando melhorar a acessibilidade, 
dando mais qualidade aos equipamentos e áreas de uso público.

4871 – Funcionamento da Central 
de Intérpretes de LIBRAS

Prestar atendimento de qualidade às pessoas com deficiência 
auditiva, por meio de serviços de tradução e interpretação, 
facilitando e viabilizando seu acesso a serviços públicos e 
informações diversas, a fim de ampliar a comunicação e 
interação entre ouvintes e surdos.

4734 – Conservação de Unidade do 
Ministério Público

Conservar as unidades do Ministério Público, assegurando 
melhor condição de funcionamento dos serviços e 
desenvolvimento de suas atribuições constitucionais.

5092 – Construção de Unidade do 
Ministério Público

Ampliar a base física do órgão, por meio da construção de 
unidades para funcionamento de promotorias regionais e 
locais. 

7508 – Reforma de Unidade do 
Ministério Público

Reformar as unidades do Ministério Público, assegurando 
melhor condição de funcionamento dos serviços.

Fonte: PPA 2016-2019.
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Após o levantamento dos dados relativos à execução orçamentária dos 
Programas de Governo e suas respectivas ações, observou-se que alguns 
não tiveram qualquer desembolso até novembro de 2016.

Percebe-se que, embora o orçamento desenhado pelo PPA 2016-2019 
apresente, de fato, programas e ações voltados para o tema acessibilidade, 
no ano de 2016 tais componentes não tiveram a devida priorização por 
parte do Governo do Estado.

O objetivo da auditoria foi avaliar as condições de acessibilidade a que 
estão atualmente submetidas as pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida do Estado da Bahia, no que tange às condições nas quais se dá o 
seu simples ingresso ao interior de prédios públicos, quando os acessam 
em busca, principalmente, do atendimento aos seus direitos.

Os objetivos específicos pretendidos pela auditoria foram:

• conhecer os marcos legais a respeito do tema, em especial o Estatuto 
da Pessoa com Deficiência, bem como a legislação correlata;

• reconhecer as diretrizes técnicas de acessibilidade estabelecidas pela 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

• evidenciar as potencialidades de locais acessíveis versus as dificuldades 
diárias encontradas por pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida;

• discutir quais estratégias devem ser elaboradas pelo Estado e pela 
sociedade para a real efetividade do Estatuto da Pessoa com Deficiência;

• discutir o planejamento, o acompanhamento, o monitoramento e a 
governança das atividades necessárias para a efetividade do referido 
Estatuto; e

• conhecer as vertentes de atuação das Comissões de Acessibilidade.

Para tanto, a auditoria definiu duas questões a serem respondidas, quais 
sejam:

Em que medida os órgãos da Administração Pública têm adotado 
providências no sentido de dotar os prédios públicos do Governo Estadual 
de condições para atenderem às necessidades de acessibilidade das pessoas 
com deficiência e/ou com mobilidade reduzida?
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Em que medida os órgãos da Administração Pública Estadual têm 
assegurado o acesso aos seus serviços para as pessoas com deficiência e/
ou com mobilidade reduzida?
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POR QUE FOI AVALIADO

A mobilização mundial sobre o tema se deu por meio da declaração da 
Organização das Nações Unidas (ONU), que fixou 1981 como o Ano 
Internacional das Pessoas Deficientes. Em 1982, com a aprovação do 
Programa de Ação Mundial para Pessoas com Deficiências, reforçou-se 
ainda mais a sua importância.

No Brasil, os marcos foram: a promulgação da Constituição Federal 
de 1988; a publicação da Lei Federal nº 7.853, de 24/12/1989, que 
dispõe sobre a importância do desenvolvimento de programas de saúde 
voltados para as pessoas portadoras de deficiências, com a participação da 
sociedade; além da Lei Federal nº 8.080, de 19/09/1990 – Lei Orgânica da 
Saúde, que dá ênfase à preservação da autonomia das pessoas na defesa 
da sua capacidade física e moral. Foi também um marco o Decreto 
Federal nº 3.298, de 20/12/1999, que dispõe sobre a Política Nacional 
para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência.

Posteriormente, a Lei Federal nº 10.098, de 19/12/2000, fixou normas 
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 
com deficiência e/ou com mobilidade reduzida, regulamentada pelo 
Decreto Federal nº 5.296, de 02/12/2004, estabelecendo, inclusive, que 
a concepção e a implantação dos projetos arquitetônicos e urbanísticos 
devem contemplar os princípios do desenho universal, tendo como 
referências básicas a legislação vigente sobre o tema e as normas técnicas 
de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

É importante mencionar, ainda, as disposições contidas no Decreto 
Federal nº 5.296/2004, citado anteriormente, e no Decreto Federal nº 
5.626, de 22/12/2005, que estabelecem, respectivamente, a necessidade 
de atendimento prioritário das pessoas com deficiência, inclusive com o 
atendimento em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), e a obrigatoriedade 
de que pelo menos 5% dos servidores e empregados dos órgãos e entidades 
da Administração Pública sejam nela capacitados.
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Adicionalmente, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro com status 
de Emenda Constitucional (Decreto Federal nº 6.949, de 25/08/2009), 
estabelece que os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas 
para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade 
de oportunidades com as demais pessoas, a transporte, informação, 
comunicação, serviços e instalações de uso público.

Os dados do censo demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), referentes ao ano de 2010, apontam para 
a existência de 45,6 milhões de brasileiros com alguma deficiência, o que 
representa 23,9% da população.
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COMO SE DESENVOLVEU O TRABALHO

A metodologia utilizada consistiu na aplicação de técnicas de diagnóstico, 
incluindo a realização de reuniões e entrevistas com gestores e técnicos 
de diversos órgãos da Administração Pública, contribuindo para o 
entendimento do objeto auditado e para a identificação dos principais 
atores envolvidos, dos seus interesses e do modo como esses interesses 
afetarão os riscos e a viabilidade do objeto da auditoria.

Os principais procedimentos e atividades executados pela equipe de 
auditoria foram: entrevistas com representantes do Ministério Público 
de Contas do TCE/BA, das unidades da Administração Pública, de 
associações de apoio a pessoas com deficiência, além de análise 
documental e realização de painel com representantes de associações que 
prestam apoio a pessoas com deficiência, Defensoria Pública do Estado 
da Bahia (DPE/BA) e auditores do TCE/BA.

Foi aplicada uma pesquisa, por meio de questionários eletrônicos, a 
gestores e/ou responsáveis pela administração de prédios públicos das 
unidades estaduais, além de aplicação do checklist, a fim de avaliar a 
compatibilidade dos requisitos de acessibilidade dos prédios inspecionados 
com as normas da ABNT. Também foram avaliados os sítios de internet 
dos órgãos da Administração selecionados, conforme recomendações 
estabelecidas pelo Modelo Federal de Acessibilidade em Governo 
Eletrônico (eMAG). 

Os questionários de pesquisa foram elaborados considerando-se os 
seguintes aspectos: sinalização; sanitários; mobiliário; circulação no interior 
das unidades de atendimento; presença de rampas, escadas e elevadores; 
circulação no entorno das unidades de atendimento; disponibilização de 
atendimento em LIBRAS; material de divulgação em braile e em fonte 
ampliada; e fornecimento de formulários em fonte ampliada.

A Tabela 01 demonstra o universo da pesquisa, além de informações sobre 
os questionários aplicados eletronicamente.
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TABELA 01 – Universo da Pesquisa Eletrônica

Público-alvo Questionários 
Enviados

Questionários 
Respondidos %

Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) 73 44 60,27

Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA) 14 6 42,86

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) 225 35 15,55

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) 35 10 28,57

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) 1.824 326 17,87

Total 2.171 421 19,39

Fonte: Resultado da pesquisa aplicada pela auditoria entre 25/05 e 12/06/2016.

Também foram selecionados edifícios públicos em construção para 
verificar o cumprimento, por parte dos gestores, das prerrogativas 
definidas na legislação quanto às normas de acessibilidade nos projetos 
em execução.
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O QUE O TCE/BA ENCONTROU

1 Acessibilidade às unidades da Administração Pública Estadual

1.1 Área externa

Dos questionários respondidos, verificou-se que 67,22% dos entrevistados 
consideram que é possível que as pessoas com deficiência se desloquem 
da rua até a entrada da unidade com autonomia. O resultado da pesquisa 
em relação à pergunta-chave do questionário é mostrado no Gráfico 01.

GRÁFICO 01 – Resultado do questionário sobre o quesito “entorno 
acessível”

ENTORNO ACESSÍVEL
1,19%

31,59%

67,22%

SIM
NÃO
N.S./N.A.

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota: N.S./ N.A. corresponde a Não Sei / Não se Aplica.

No que diz respeito ao checklist aplicado neste quesito, foram feitas 25 
verificações, cujo objetivo foi levantar informações em relação: ao entorno 
das unidades onde funcionam os órgãos da Administração Pública, a 
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GRÁFICO 02 – Resultado do checklist sobre o quesito “área externa”
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Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.

exemplo das características das calçadas (largura, tipo de revestimento, 
inclinações) e suas condições (ocorrência de ressaltos, depressões, 
obstáculos); à necessidade ou não de instalação de rampas de acesso 
e suas especificações; à existência de estacionamento e à demarcação 
de vagas para idosos e pessoas com deficiência; e à instalação de piso 
tátil direcional e de alerta. O resultado da aplicação dessas verificações 
encontra-se detalhado no Gráfico 02.

No conjunto das unidades pesquisadas, verificou-se que, em média, 
houve atendimento a 69% dos requisitos de acessibilidade avaliados pela 
auditoria neste quesito. Como se observa no gráfico acima, as unidades que 
apresentaram os maiores percentuais de atendimento foram o Ministério 
Público do Estado da Bahia (MP/BA) e a Universidade do Estado da 
Bahia (UNEB) com, respectivamente, 88% e 75%. 

O menor índice foi observado no TJ/BA, como resultado da vistoria 
realizada no endereço onde funcionam o Fórum Cível e os Juizados 
Especiais Cível e Criminal, em Lauro de Freitas, onde houve atendimento 
de apenas 37% dos requisitos avaliados. Os principais problemas 
encontrados foram a ausência de calçada ao longo da faixa frontal do 
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terreno, a não delimitação na referida área pavimentada para acesso a 
cadeirantes no local mais próximo da entrada do prédio, além de desnível 
em toda a sua extensão, placa de sinalização obstaculizando o trânsito 
para cadeirantes e pessoas com deficiência visual, bem como ausência de 
sinalização com reserva de vagas para pessoas com deficiência e idosos 
no estacionamento interno existente.

Das situações relatadas, foram feitos registros fotográficos pela auditoria, 
sendo apresentados na Figura 01.

FIGURA 01 – Aspectos da área externa do Fórum da Vara Cível de 
Lauro de Freitas

Foto 01 – Ausência de calçada.

Foto 02 – Desnível excessivo para cadeirantes.

Fonte: Vistoria in loco no Fórum da Vara Cível de Lauro de Freitas, realizada no dia 29/11/2016.
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1.2 Entrada da edificação

Os “parâmetros antropométricos” visam estabelecer as dimensões 
mínimas necessárias para o deslocamento confortável de pessoas com 
deficiência e/ou mobilidade reduzida, em locais como passeios, halls, 
corredores, rampas, vãos de portas, entre outros, além de “informação 
e sinalização”, com destaque para a sinalização tátil e visual de alerta.

O resultado do questionário aplicado aos jurisdicionados acerca da 
existência de mapa tátil, de pisos direcionais, de rampas de acesso, da 
largura de corredores, dentre outros, demonstrado no Gráfico 03, apresenta 
um percentual de atendimento abaixo de 40%.

GRÁFICO 03 – Resultado do questionário sobre o quesito “entrada 
da edificação”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.

O checklist aplicado compõe-se de 20 verificações com o objetivo de 
avaliar o cumprimento das normas de acessibilidade do ambiente interno 
na entrada da unidade, levando-se em conta diversos requisitos, como 
as características do piso, a existência de sinalização direcional e de 
alerta, inclusive em relação à presença próxima de escadas e elevadores; 
a instalação de mapa tátil; largura de corredores, em função da sua 
extensão; obstáculos aéreos e mobiliários; características e dimensões dos 
balcões de atendimento e informação; e a presença de um atendente com 



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA20

formação em LIBRAS. O resultado da aplicação deste checklist encontra-
se detalhado no Gráfico 04.

GRÁFICO 04 – Resultado do checklist sobre o quesito “entrada da 
edificação”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.
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O resultado apresentado no checklist (em média 38%) converge com 
aqueles encontrados no questionário, onde o percentual de atendimento 
esteve, também, em média, abaixo de 40%. As unidades com os mais 
baixos desempenhos neste quesito foram o Museu Geológico da Bahia, 
unidade vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), e a 
Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA), respectivamente, com 
20% e 18%, influenciados, principalmente, pela ausência de sinalização 
tátil e visual de alerta nas duas unidades e dimensões inadequadas dos 
balcões de atendimento e informação apenas na DPE/BA.

1.3 Escadas internas

Na avaliação deste quesito, objetivou-se a verificação quanto ao atendimento 
dos requisitos relacionados aos temas “escadas” e “corrimãos e guarda-
corpos”, quanto à obrigatoriedade da existência de sinalização visual e 
tátil para orientação de pessoas portadoras de deficiência auditiva e visual, 
em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT.
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O resultado da pesquisa, feita por meio de quatro perguntas do questionário 
enviado às unidades selecionadas, encontra-se exposto no Gráfico 05.

GRÁFICO 05 – Resultado do questionário sobre o quesito “escadas 
internas”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.

O resultado obtido – percentual de atendimento, na maioria das unidades, 
situado abaixo dos 20% – revela o quanto os requisitos de acessibilidade 
dos temas retrocitados não vêm recebendo a devida atenção por parte dos 
responsáveis pela administração dos prédios públicos do Estado.

Resultado semelhante (Gráfico 06) foi obtido com a aplicação do checklist 
nas vistorias realizadas abordando o quesito sob análise, no qual, em 
média, o atendimento aos requisitos de acessibilidade exigidos pela 
multicitada norma técnica alcançou apenas 24%. Neste caso, visou-se, 
de forma destacada, a verificação quanto à existência de sinalização tátil 
e visual de alerta, como também em braile (sinalização de pavimento).
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GRÁFICO 06 – Resultado do checklist sobre o quesito “escadas 
internas”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.
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Embora a maioria das unidades selecionadas estivesse próxima à média 
verificada, chamaram a atenção da auditoria os resultados apresentados 
pelo Campus I da UNEB. Apenas 17% dos requisitos vistoriados in loco, 
em dois prédios selecionados que continham escadas, foram considerados 
atendidos, sendo este percentual atingido em razão de um único item 
atendido (elemento antiderrapante na extensão dos degraus) entre os 
demais requisitos verificados.

Na Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ALBA), dos três prédios 
vistoriados, cada um deles, igualmente, atendeu a um único requisito 
apurado, sendo dois com sinalização em fonte ampliada e um com 
elementos antiderrapantes nos degraus.
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FIGURA 02 – Detalhes de escadas internas

Foto 01 – Escada da sede da ALBA. Foto 02 – Escada da SESAB (Sede CAB), 
mostrando detalhe de fonte ampliada.

Fonte: Vistoria in loco.

1.4 Rampas internas

O questionário encaminhado aos jurisdicionados apresenta quatro 
perguntas com o objetivo de verificar, caso existam desníveis na circulação 
interna da unidade, se há instalação de elevadores, rampas ou outro 
mecanismo para que pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida 
possam se movimentar com independência. Caso exista(m) rampa(s), 
avaliam-se aspectos como largura, inclinação e existência de obstáculos, 
a exemplo de buracos e avarias, conforme padrões fixados pela ABNT 
NBR nº 9050:2015.

A exigência de instalação de mecanismos de elevação para vencer des-
níveis, não apenas em ambientes internos, como também externos, 
de edificações de uso público ou coletivo, consta no Decreto Federal 
nº 5.296/2004.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA24

O resultado dessa avaliação é mostrado no Gráfico 07.

GRÁFICO 07 – Resultado do questionário sobre o quesito “rampas 
internas”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
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Verifica-se, dos percentuais apurados, atendimento médio de 47% dos 
requisitos pesquisados, abaixo, portanto, de 50%, à exceção do MP/BA e 
SEC. Mesmo esses últimos percentuais demonstram que, de uma maneira 
geral, os requisitos de acessibilidade relativos a rampas internas não vêm 
sendo observados pelos responsáveis pela administração dos prédios 
públicos do Estado.

No conjunto dos prédios públicos vistoriados, o Índice de Atendimento às 
Normas de Acessibilidade (IANA), neste quesito, foi de 86%. Dos nove 
requisitos analisados, quatro atingiram 100% de atendimento às normas, 
dois não se aplicavam a qualquer das situações vistoriadas, outros dois 
obtiveram 83% de atendimento, enquanto a questão que trata da construção 
de guias de balizamento nos limites da largura da rampa obteve o índice de 
apenas 33%. Analisando cada órgão/entidade separadamente, o resultado 
da aplicação desta verificação encontra-se detalhado no gráfico a seguir:
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GRÁFICO 08 – Resultado do checklist sobre o quesito “rampas 
internas”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.

Verifica-se que as rampas internas dos órgãos/entidades vistoriados 
apresentam um IANA de 100% nos itens avaliados, com exceção da 
UNEB, que alcançou um índice de 67%. Vale salientar que nas unidades 
inspecionadas da DPE/BA, SDE e TJ/BA não existiam rampas internas.

Nas inspeções realizadas pela auditoria, foram feitos registros fotográficos, 
sendo apresentados na Figura 03.

FIGURA 03 – Aspectos de rampas internas

Foto 01 – Rampa do Centro de Prevenção 
e Reabilitação do Portador de Deficiência 
(CEPRED), em Salvador.

Foto 02 – Rampa da Escola Thales de Azevedo, 
em Salvador.

Fonte: Vistoria in loco.
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1.5 Elevadores

Em relação à sinalização, a pesquisa e a vistoria realizadas indicaram 
também que, no conjunto das unidades que contam ou estão instaladas em 
edifícios com elevadores, a maior parte dos itens verificados estavam em 
desconformidade com o estabelecido no Decreto Federal nº 5.296/2004.

Para verificar o atendimento à legislação e às normas técnicas, o 
questionário aplicou seis questões relativas às dimensões internas do 
equipamento, largura da porta, presença de indicação sonora do pavimento 
e direção do movimento (se está subindo ou descendo), piso de alerta em 
frente à porta e presença de corrimãos na parede lateral e no fundo do 
elevador. Na análise dos resultados, verificou-se que o IANA médio das 
unidades foi de 30%. O MP/BA obteve o melhor resultado, e a SESAB, 
o menor índice do grupo, conforme demonstrado no Gráfico 09.

GRÁFICO 09 – Resultado do questionário sobre o quesito “elevadores”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
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No conjunto dos prédios públicos vistoriados, o IANA, neste quesito, 
foi de 59%. Percebe-se que a maior adequação às normas refere-se ao 
tempo de permanência de porta aberta entre 5 e 15 segundos, cujo índice 
de acessibilidade alcançou 86%. Por outro lado, a exigência de piso de 
alerta, indicando a existência do elevador, foi atendida apenas em 19% 
dos casos analisados. 

O resultado da aplicação desta verificação encontra-se detalhado no 
Gráfico 10.

GRÁFICO 10 – Resultado do checklist sobre o quesito “elevadores”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.

Verifica-se que os elevadores dos prédios públicos vistoriados apresentam 
um IANA variando entre 0% a 66%. O índice de 0% foi obtido pela 
UNEB, tendo em vista que o único elevador existente no prédio vistoriado 
encontra-se, conforme informações do preposto da Entidade, inoperante 
há mais de um ano. O melhor IANA foi alcançado pela ALBA, que atingiu 
66%. Cabe destacar que nas unidades inspecionadas da SDE, SEC e 
TJ/BA não existiam elevadores.

1.6 Sanitários acessíveis

O Decreto Federal nº 5.296/2004 dispõe, de forma detalhada, conforme 
a situação do imóvel, quais soluções devem ser empreendidas para a 
viabilização da instalação de sanitários acessíveis em prédios públicos.
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Por meio da aplicação dos questionários, constatou-se que 38,7% das 
unidades não possuem sanitário acessível, e nas unidades que possuem, 
em média, 48% dos itens da norma não são atendidos. O gráfico a 
seguir demonstra o IANA das unidades, relacionados a este quesito: 

GRÁFICO 11 – Resultado do questionário sobre o quesito “sanitários 
acessíveis”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.

No conjunto dos prédios públicos vistoriados, o IANA, neste quesito, 
foi de 49%. Percebe-se que a maior adequação às normas refere-se à lo-
calização do sanitário, visto que 88% dos lugares onde ficam instalados 
os sanitários foram considerados acessíveis. Por outro lado, nenhum dos 
sanitários possuía o dispositivo de sinalização de emergência previsto 
no item 5.6.4.1 da ABNT NBR nº 9050:2015. Analisando-se cada órgão/
entidade separadamente, o resultado da aplicação desta verificação en-
contra-se detalhado no Gráfico 12.
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GRÁFICO 12 – Resultado do checklist sobre o quesito “sanitários 
acessíveis”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.

Verifica-se que os sanitários dos prédios vistoriados da SDE e SEC não 
atendem a qualquer dos requisitos avaliados exigidos pela norma. Nos 
demais órgãos, o IANA variou de 27%, no TJ/BA, a 61%, na ALBA.

Nas inspeções realizadas pela auditoria, foram feitos registros fotográficos, 
sendo apresentados na Figura 04.
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FIGURA 04 – Aspectos do interior de sanitários acessíveis da ALBA

Foto 01 – Sanitário acessível da ALBA.

Foto 02 – Sanitário acessível da ALBA.

Fonte: Vistoria in loco.

1.7 Portas e maçanetas

A ABNT NBR nº 9050:2015, que trata da acessibilidade a edificações, 
mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, estabelece, em seu subitem 
6.11.2.6, que as portas devem ter condições de serem abertas com um 
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único movimento, e que suas maçanetas devem ser do tipo alavanca e 
instaladas a uma altura entre 0,80 e 1,10m. No subitem 6.11.2.4, está 
estabelecido que as portas, quando abertas, devem ter um vão livre de, 
no mínimo, 0,80m de largura e 2,10m de altura.

Desta forma, no questionário eletrônico, foram aplicadas perguntas 
referentes ao tipo de maçaneta em portas de circulação de uso público e de 
uso comum e ao vão livre ou largura da porta. Na análise dos resultados, 
constatou-se que o índice geral de atendimento à norma foi de 48,52%, 
distribuído conforme o Gráfico 13.

GRÁFICO 13 – Resultado do questionário sobre o quesito “portas 
e maçanetas”

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
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No conjunto dos prédios públicos inspecionados, o IANA, neste quesito, 
foi de 72%. Percebe-se que três itens alcançaram uma total acessibilidade: 
altura das maçanetas da porta entre 0,80 e 1,10m do piso; disposição 
das portas de forma a permitir sua completa abertura; e possibilidade de 
abertura das portas em um único movimento. No entanto a principal falha 
foi verificada na existência de informação visual associada à sinalização 
tátil ou sonora em apenas 7% das portas. O resultado da aplicação dessa 
verificação encontra-se detalhado no Gráfico 14.
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GRÁFICO 14 – Resultado do checklist sobre o quesito “portas e 
maçanetas”

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.
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Verifica-se que as portas e maçanetas possuem um IANA que varia de 
50% no prédio vistoriado da SDE até 79% nos prédios da ALBA e TJ/BA.

Nas inspeções realizadas pela auditoria, foram feitos registros fotográficos, 
os quais estão apresentados na Figura 05.

FIGURA 05 – Aspectos de portas e maçanetas

Foto 01 – Porta com detalhe 
da maçaneta tipo alavanca, 
na ALBA.

Foto 02 – Porta de duas 
folhas, na Escola Thales de 
Azevedo, em Salvador.

Foto 03 – Porta com maçane-
ta em desacordo com a nor-
ma, na SESAB (Sede no CAB).

Fonte: Vistoria in loco.
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2 Acessibilidade aos serviços ofertados pelos órgão públicos estaduais

2.1 Mesas e balcões

Sobre este quesito, o Decreto Federal nº 5.296/2004 dispõe:

Art. 21. Os balcões de atendimento e as bilheterias em 
edificação de uso público ou de uso coletivo devem dispor 
de, pelo menos, uma parte da superfície acessível para 
atendimento às pessoas portadoras de deficiência ou com 
mobilidade reduzida, conforme os padrões das normas 
técnicas de acessibilidade da ABNT.

O Decreto Federal nº 5.296/2004 e a ABNT NBR nº 9050:2015 
estabelecem diversos requisitos relativos aos balcões de atendimento, 
bilheterias e balcões de informação. 

Para verificar, em linhas gerais, o atendimento à norma, o questionário 
enviado para os jurisdicionados apresentou um quesito relativo às mesas 
e balcões de atendimento. Foram respondidos 421 questionários, pelos 
vários órgãos pesquisados, com um IANA médio geral de 17% para essa 
questão, correspondente a 62 respostas positivas de um total de 374 res-
postas aplicáveis, conforme distribuição apresentada no Gráfico 15.

GRÁFICO 15 – Distribuição das respostas ao questionário no quesito 
referente a mesas ou balcões de atendimento

Há mesas ou balcões de atendimento 
adequados para utilização por pessoa 
em cadeira de rodas (altura máxima 
de 0,90m e recuo na parte frontal para 
aproximação da cadeira de rodas)?

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota:  N/A corresponde a Não se Aplica.
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Em uma análise mais específica, verificando o IANA deste quesito para cada 
órgão, conforme gráfico a seguir, percebe-se que o índice de acessibilidade 
apresenta-se baixo para todos os órgãos pesquisados, variando de um 
mínimo de 15% na SEC até um máximo de 30% na SESAB.

GRÁFICO 16 – Índice de acessibilidade referente a mesas ou balcões 
de atendimento, apurado por meio do questionário

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.

No que diz respeito aos dados coletados por meio do checklist, foram feitas 
três questões tratando dos balcões de informação e de atendimento dentro 
da análise referente à entrada da edificação, com o objetivo de levantar 
informações acerca do grau de atendimento aos pontos supradestacados 
da norma. Os quesitos verificados, bem como a distribuição das respostas 
obtidas, encontram-se detalhados no Gráfico 17.
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GRÁFICO 17 – Quesitos e distribuição dos resultados obtidos na 
aplicação do checklist nos quesitos referentes a balcões de informação 
e atendimento

Questão B13 - Os balcões de informa-
ção possuem superfície com extensão 
mínima de 0,90m e altura entre 0,90 e 
1,05m do piso acabado, assegurando-
-se largura livre mínima sob a superfí-
cie de 0,80m e garantindo-se aproxi-
mação lateral à Pessoa em Cadeira de 
Rodas (P.C.R.) e circulação adjacente 
que permita giro de 180°?

Questão B14 - Os balcões de atendi-
mento possuem superfície com lar-
gura mínima de 0,90m e altura entre 
0,75 e 0,85m do piso acabado, asse-
gurando-se largura livre mínima sob 
a superfície de 0,80m?

Questão B15 - Os balcões de aten-
dimento asseguram altura livre sob 
o tampo de no mínimo 0,73m e pro-
fundidade livre mínima de 0,30m, de 
modo que a P.C.R. consiga avançar sob 
o balcão?

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota: N/A corresponde a Não se Aplica.
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Verifica-se que para a questão B13 foi atingido um IANA de 17%, 
correspondente a duas respostas positivas e duas parciais, de um total 
de 18 respostas aplicáveis. Seguindo o mesmo raciocínio, os índices de 
acessibilidade para as questões B14 e B15 foram, respectivamente, de 
38% e 10%.

Em uma análise agrupada por órgão/entidade e verificando-se, em 
conjunto, o atendimento dos três quesitos apontados anteriormente,  
obtém-se o IANA indicado no Gráfico 18.

GRÁFICO 18 – Índice de acessibilidade referente a balcões de 
informação e atendimento apurado por meio do checklist

Fonte: Vistorias in loco nas unidades, realizadas no período de 09/08 a 29/11/2016.

Percebe-se que os prédios inspecionados da ALBA, DPE/BA e SEC não 
possuem balcões de informação e de atendimento acessíveis, ao passo 
que, nos demais órgãos, os balcões são parcialmente acessíveis, com 
o IANA variando de 21% na SESAB até 50% no prédio vistoriado do  
TJ/BA.

2.2 Disponibilização de atendente com formação em LIBRAS 

A Lei Federal nº 10.436, de 24/04/2002, que dispõe sobre a LIBRAS, 
determina que: 
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Art. 2º
Deve ser garantido, por parte do poder público em geral 
e empresas concessionárias de serviços públicos, formas 
institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS como meio de comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas 
do Brasil.

Por sua vez, a ABNT NBR nº 15599:2008 estabelece, no item 5.2, alguns 
requisitos para os locais que prestam serviços de atendimento direto ao 
público. Entre eles, destacam-se os seguintes:

5.2.2.1 Todo atendimento direto ao público deve 
ser prestado por pessoas que tenham o domínio 
das necessidades das pessoas com deficiência e das 
especificidades dos surdos oralizados. Pelo menos um 
atendente deve ter articulação orofacial que permita a 
leitura labial.

5.2.2.2 Todo atendimento que disponha de intérprete de 
LIBRAS deve:

a) estar identificado com o símbolo internacional de 
surdez, de acordo com 6.1.3;

b) ter os locais, dias e horários do atendimento divulgados.

Para verificar, em termos gerais, o atendimento à legislação, o questionário 
enviado para os jurisdicionados apresentou um quesito relativo à 
existência, no local de prestação do serviço público, de atendente com 
formação em LIBRAS. Foram respondidos 421 questionários, pelos vários 
órgãos pesquisados, com um IANA médio geral para essa questão de 5%, 
correspondente a 21 respostas positivas de um total de 401 respostas 
aplicáveis, conforme distribuição apresentada no Gráfico 19.
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GRÁFICO 19 – Distribuição das respostas ao questionário no quesito 
referente a atendente com formação em LIBRAS
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Há pelo menos um atendente 
com formação em LIBRAS para 
atendimento a pessoas com 
deficiência auditiva?

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota:  N/A corresponde a Não se Aplica.

Em uma análise mais detalhada, verificando-se o atendimento às normas 
de acessibilidade para este quesito em cada órgão, percebe-se, conforme 
Gráfico 20, que o IANA encontra-se insatisfatório para todos os órgãos 
pesquisados. No caso do MP/BA, não houve qualquer resposta positiva de 
um total de 44 respostas a esta questão. A melhor situação foi verificada 
na SESAB, onde dois gestores, de um total de dez, afirmaram possuir 
atendente com formação em LIBRAS.

GRÁFICO 20 – Índice de acessibilidade referente a atendente com 
formação em LIBRAS apurado por meio do questionário

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
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Por sua vez, sobre o mesmo tema, os dados coletados por meio do 
checklist foram obtidos a partir de uma questão sobre a disponibilização 
de atendente com formação em LIBRAS, dentro do bloco de quesitos 
referentes à entrada da edificação. Tal questão foi incluída na lista de 
verificação com o objetivo de levantar informações acerca do grau de 
atendimento às legislações suprarreferidas. O quesito abordado, bem 
como a distribuição das respostas obtidas, encontram-se detalhados no 
Gráfico 21.

GRÁFICO 21 – Quesito e distribuição dos resultados obtidos na 
aplicação do checklist na questão relativa à disponibilização de 
atendente com formação em LIBRAS

Há, pelo menos, um atendente 
com formação em LIBRAS 
para atendimento a pessoas 
com deficiência auditiva?

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota:  N/A corresponde a Não se Aplica.

Verifica-se que foi atingido um IANA de apenas 2%, correspondente a 
uma resposta parcialmente1 positiva (atendente em horário não integral – 
eventualmente presente), de um total de 23 respostas aplicáveis2.

Em uma análise agrupada por órgão/entidade, observa-se que os prédios 
da amostra selecionada não dispõem de atendente com formação em 

1 Os itens atendidos parcialmente foram computados com um redutor de 50% em relação ao atendimento 
integral para efeitos de apuração do IANA.

2 Os três prédios apontados no gráfico como não aplicáveis referem-se aos prédios em construção do Hos-
pital Regional da Costa do Cacau, em Ilhéus.

ATENDENTE COM FORMAÇÃO EM LIBRAS

Parcial
Não
N/A

22

31
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No caso de utilização de painéis ele-
trônicos ou monitores de vídeo para 
indicação de senhas, há sistema so-
noro informando o número chama-
do para orientação de pessoas com 
deficiência visual?

LIBRAS, com exceção do prédio da Biblioteca da UNEB, para o qual 
o gestor informou que existe um intérprete de LIBRAS disponível em 
horário parcial.

2.3 Disponibilização de painéis eletrônicos com indicação sonora

A ABNT NBR n° 15599:2008, que fornece diretrizes gerais a serem 
observadas para acessibilidade em comunicação na prestação de serviços, 
estabelece, no item 5.1.2, relativo à “informação com redundância”, 
alguns requisitos para os painéis eletrônicos e monitores de vídeo. 

Para verificar o atendimento dessa exigência normativa, o questionário 
enviado para os jurisdicionados apresentou um quesito tratando da 
indicação sonora dos painéis eletrônicos ou monitores de vídeo para 
indicação de senhas. Nesse sentido, foram respondidos 421 questionários 
pelos vários órgãos pesquisados, com um IANA médio geral para essa 
questão de cerca de 3%, correspondente a cinco respostas positivas de 
um total de 162 respostas aplicáveis, conforme distribuição apresentada 
no Gráfico 22.

GRÁFICO 22 – Distribuição das respostas ao questionário no quesito 
referente a painéis eletrônicos com indicação sonora

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota:  N/A corresponde a Não se Aplica.

Sim
Não
N/A

259

157

5

PAINÉIS ELETRÔNICOS C/ INDICAÇÃO SONORA
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Em uma análise mais detalhada, verificando-se o IANA para este quesito 
em cada órgão, percebe-se, conforme o Gráfico 23, que apenas a DPE/
BA apresenta um IANA relativamente satisfatório, alcançando um per-
centual de 75% de atendimento à norma, correspondente a três respostas 
positivas de um total de quatro respostas aplicáveis. Os demais órgãos 
apresentam percentual bastante reduzido de atendimento à legislação no 
aspecto abordado nessa análise.

GRÁFICO 23 – Índice de acessibilidade referente à indicação sonora 
dos painéis eletrônicos, apurado por meio do questionário

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.

Por oportuno, cabe informar que o checklist aplicado nos órgãos e 
entidades não abordou esse tema. 

2.4 Disponibilização de material em braile e em fonte ampliada

A ABNT NBR nº 15599:2008, que fornece diretrizes gerais a serem 
observadas para acessibilidade em comunicação na prestação de serviços, 
estabelece, no item 5.1.2, relativo à “informação com redundância”, alguns 
requisitos para as informações textuais constantes de material gráfico.

Paralelamente, o item 5.2.4 da referida norma, ao tratar do atendimento 
ao público, por meio de formulários, estabelece que “os formulários 
impressos devem oferecer o recurso do 'tipo ampliado' (para baixa visão)”.
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A fim de verificar o atendimento dessas exigências normativas, o 
questionário enviado para os jurisdicionados apresentou três quesitos 
tratando do tema referente a materiais em braile e fonte ampliada. Nesse 
sentido, foram respondidos 421 questionários, pelos vários órgãos 
pesquisados, com a distribuição das respostas, conforme apresentado no 
Gráfico 24.

GRÁFICO 24 – Quesitos e distribuição das respostas dos questionários 
nos aspectos referentes a materiais em braile e fonte ampliada

Os materiais de divulgação (folhetos, 
cartilhas, orientações gerais etc.) estão 
também disponíveis em braile para as 
pessoas com deficiência visual?

Os materiais de divulgação (folhetos, 
cartilhas, orientações gerais etc.) estão 
também disponíveis em fonte amplia-
da para as pessoas com baixa visão?

Há disponibilização de formulários 
de solicitação de serviços em fonte 
ampliada?

Fonte: Questionário aplicado a gestores das unidades da Administração Pública.
Nota:  N/A corresponde a Não se Aplica.
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Verifica-se que, para a questão referente a materiais de divulgação em 
braile, foi obtido um IANA de apenas 1%, correspondente a três respostas 
positivas de um total de 365 respostas aplicáveis. Mantendo o mesmo 
critério quanto à disponibilização de materiais de divulgação e formulários 
em fonte ampliada, foi verificado um índice de acessibilidade de 6%.

De igual maneira, a análise mais específica das respostas de cada órgão 
apontou baixo IANA em relação aos três quesitos para os cinco órgãos 
pesquisados. O percentual de atendimento do conjunto das três questões 
foi de 0% na DPE/BA e SESAB, 1% no TJ/BA, 2% no MP/BA e 5% na 
SEC.

Por oportuno, cabe informar que o checklist aplicado nos órgãos e 
entidades não abordou esse tema.

2.5 Acessibilidade nos sítios de internet

Para todas as pessoas, as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) 
representaram um grande facilitador, quando não uma necessidade, para 
sua plena atuação como cidadãos. Para aquelas pessoas com deficiência 
permanente ou temporária, o uso das TICs com acessibilidade configura-
se ainda mais relevante no acesso a essas facilidades e pode ser a diferença 
entre poder ou não usufruir das mesmas.

A legislação vigente não deixa dúvidas sobre a obrigatoriedade da 
acessibilidade nos sítios de internet, como no caso da Lei Federal nº 
10.098, de 19/12/2000, em capítulo que trata da acessibilidade nos 
sistemas de comunicação e sinalização. Por sua vez, a Lei Federal n° 
13.146, de 06/07/2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (LBI), destinou um capítulo, intitulado “Do acesso à 
informação e à comunicação”, para tratar do tema.

A LBI determinou, também, que os projetos que tratem, dentre outros, do 
meio físico, de informação e comunicação, inclusive de sistemas e tecno-
logias da informação e comunicação abertos ao público, de uso público 
ou privado de uso coletivo, devem atender aos princípios do desenho 
universal, tendo como referência as normas de acessibilidade (art. 55).

Acessibilidade nos sítios de internet, portanto, é um direito dos cidadãos 
e um dever dos provedores.
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No âmbito desta auditoria, buscou-se, nesta etapa, verificar como os 
sítios de internet da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), 
Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), Superintendência de 
Atendimento ao Cidadão (SAC), Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
(TJ/BA), Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA), Procuradoria 
Geral do Estado (PGE) e Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
estavam com relação ao atendimento da legislação e recomendações 
governamentais de acessibilidade das pessoas com deficiência.

Para tanto, foi utilizada a verificação nos sítios da internet dos citados 
órgãos, com a aplicação de um checklist, desenvolvido por analista de 
sistema deste Tribunal, especializado em desenvolvimento web e em 
normas de acessibilidade. 

Nas avaliações automáticas no Access Monitor3, com pontuação de 0 a 
10, foram obtidos os resultados informados na Tabela 02.

TABELA 02 – Índice obtido nas avaliações automáticas no “Access 
Monitor” para sítios da internet de órgãos/entidades do Estado da 
Bahia

Sítio da internet avaliado Índice obtido

Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) 5,8

Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE) 6,2

Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) 4,5

Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB) 4,6

Superintendência de Atendimento ao Cidadão (SAC) 3,5

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ/BA) 4,1

Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 3,5

Fonte: Levantamento da auditoria.

Constatou-se que o baixo índice na avaliação é atribuído, em princípio, 
à inobservância aos padrões internacionais estabelecidos pelo W3C4, ao 
não cumprimento das Diretrizes de Acessibilidade para o Conteúdo da 

3 Disponível em: <http://www.acessibilidade.gov.pt/ accessmonitor>. Acesso em: jul. 2018.
4 O Consórcio World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional no qual organizações filiadas, uma 

equipe em tempo integral e o público trabalham juntos para desenvolver padrões para a Web.

http://www.acessibilidade.gov.pt/
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Web versão 2 (WCAG2) e à inobservância às recomendações contidas 
no Modelo Federal de Acessibilidade em Governo Eletrônico (eMAG).

Foi realizada, posteriormente, a mensuração do IANA de 70 órgãos/
entidades do Governo Estadual, com validação automática, apenas de 
caráter comparativo com os sítios presentes nesta auditoria, obtendo-se 
uma média aritmética de 4,88.
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O QUE PODE SER FEITO PARA MELHORAR 
O DESEMPENHO DO PROGRAMA

• Priorização, por parte do Governo do Estado, no orçamento desenhado 
pelo PPA 2016-2019, para que este apresente, de fato, desembolso 
consistente nos programas e ações voltados para o tema acessibilidade, 
visto que, no ano de 2016, esses não tiveram a devida atenção.

• Elaboração de uma Política voltada à pessoa com deficiência e/ou 
com mobilidade reduzida, no âmbito do Estado da Bahia, com vistas a 
estabelecer metas e diretrizes norteadoras das ações de governo.

• Elaboração de um diagnóstico completo sobre as condições de 
acessibilidade das unidades que prestam atendimento ao público no 
Estado, promovendo-se o cadastramento e a atualização dos dados 
sobre as condições básicas de acessibilidade dos imóveis do Estado.

• Divulgação da existência da Central de Interpretação de LIBRAS da 
Bahia (CILBA), por todos os órgão públicos e por meio da internet, 
assim como dos relatórios a respeito das condições de acessibilidade 
nos órgãos públicos do Estado, em atendimento à Lei de Acesso à 
Informação (LAI).

Os benefícios esperados após a apresentação do resultado desta audi-
toria são:

• melhor qualidade na prestação dos serviços ofertados aos usuários;

• cumprimento dos prazos inicialmente estabelecidos para a adequada 
compatibilização dos espaços de atendimento e dos serviços às 
necessidades das pessoas com deficiência;

• priorização de uma política estadual voltada para o tema e, 
consequentemente, execução de uma efetiva ação coordenada do 
Governo do Estado em busca da superação das lacunas existentes;

• adequação das unidades de atendimento para satisfazer os requisitos 
de acessibilidade;
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• elaboração de uma Política voltada à pessoa com deficiência e/ou 
com mobilidade reduzida, no âmbito do Estado da Bahia, com vistas 
a estabelecer metas e diretrizes norteadoras das ações de governo;

• cumprimento das regras da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT) relativas à acessibilidade, no contexto do 
planejamento, da licitação e da execução de obras públicas em 
geral, especialmente nas construções, ampliações e reformas de 
edificações destinadas ao uso público;

• promoção do atendimento em LIBRAS nos diversos órgãos e 
entidades da Administração Pública;

• elaboração de relatório circunstanciado sobre o cumprimento 
dos prazos estabelecidos por força das Leis Federais nºs 10.048, 
de 08/11/2000, e 10.098/2000, conforme exigido pelo art. 120 
da Lei Brasileira de Inclusão (LBI), encaminhando-se o relatório 
supracitado ao MP/BA e aos órgãos de regulação, como previsto 
na LBI; e

• elaboração de Plano de Ação Conjunto, contemplando o 
cronograma de adoção das medidas necessárias à implementação 
das recomendações deste Tribunal, com indicação dos responsáveis 
pela adoção de tais medidas, indicando-se, sempre que possível: (i) 
data estimada para sua conclusão; (ii) estágios ou metas parciais a 
serem atingidas, com os respectivos prazos de consecução, de forma 
a possibilitar o monitoramento quanto a seu nível de evolução; e (iii) 
indicação da unidade administrativa (Secretaria/Órgão, no âmbito 
de Superintendência/Diretoria/Coordenação), bem como do cargo 
do agente público responsável pela condução de cada ação proposta.

Especificamente quanto à legislação e normas técnicas brasileiras sobre o 
tema da acessibilidade, do conhecimento adquirido pela equipe por meio 
de pesquisa e participação em entrevistas e eventos afins, pode-se inferir 
que são amplas e suficientemente detalhadas, o que impõe, aos gestores 
públicos do Estado, o dever da sua aplicação, visto que não lhes faltam 
orientações e parâmetros para a condução das ações necessárias.

O resultado apresentado, após a aplicação dos procedimentos, revelaram 
que os órgãos e entidades partícipes das pesquisas e vistorias realizadas, 
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por vezes, não conseguem, por questões operacionais, desempenhar com 
eficácia e eficiência todas as suas obrigações. Neste sentido, decorridos 
diversos anos da edição das normas sobre acessibilidade e esgotados os 
prazos inicialmente estabelecidos para a adequada compatibilização dos 
espaços de atendimento e dos serviços às necessidades das pessoas com 
deficiência, o que se observa é que ainda há muito a fazer para garantir 
um nível de acessibilidade adequado.

O IANA nos prédios públicos selecionados mostra diferentes estágios 
de evolução das estruturas de atendimento, em termos da satisfação da 
legislação. Entretanto a insuficiência, em maior ou menor grau, é comum 
a todos os órgãos e entidades que fizeram parte do escopo desta auditoria.

Outrossim, da análise realizada quanto à execução orçamentária e 
financeira dos Programas e Ações voltados para o tema acessibilidade, 
previstas no PPA 2016-2019, constatou-se a pouca expressividade dos 
valores alocados e efetivamente aplicados. De maneira geral, não existem 
indicadores, metas ou objetivos definidos para os órgãos da Administração 
Pública Estadual em relação a esse assunto. Tal fato revela a falta de uma 
política estadual voltada para o tema e, consequentemente, a ausência 
de uma efetiva ação coordenada do Governo do Estado em busca da 
superação das lacunas existentes. 

É importante frisar que a adequação das unidades de atendimento para 
satisfazerem os requisitos de acessibilidade, além de ser um imperativo 
legal, também representa a busca por um tratamento igualitário a 
um significativo contingente de cidadãos baianos. Os dados sobre 
acessibilidade do censo demográfico de 2010 evidenciam que, na Bahia, 
são mais do que 3,5 milhões de pessoas com alguma deficiência, número 
que corresponde a 23,4% da população do Estado. 
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RESOLUÇÃO DO TCE/BA

Na sessão plenária de 31/07/2018 foi relatado pela Substituta de Conselheiro 
Maria do Carmo Galvão do Amaral, e apreciado pelo Pleno do Tribunal 
de Contas do Estado da Bahia, o Processo nº TCE/009262/2016, no qual, 
por meio da Resolução nº 069/2018, foi decidido:

a. por maioria de votos, recomendar aos atuais gestores dos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público Estado da 
Bahia e da Defensoria Pública do Estado da Bahia que encaminhem, 
em 120 dias, a esta Corte de Contas, Plano de Ação no âmbito das suas 
competências, contemplando o cronograma de execução das medidas 
necessárias à implementação das recomendações a seguir elencadas, 
com indicação dos responsáveis pela adoção de tais medidas, com 
o objetivo de promover a acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, como meio de viabilizar a 
todos o efetivo exercício da cidadania;

b. por maioria de votos, elaborar uma Política voltada à pessoa com defi-
ciência e com mobilidade reduzida, no âmbito do Estado da Bahia, com 
vistas a estabelecer metas e diretrizes norteadoras das ações de governo; 

c. à unanimidade, observar o cumprimento das regras da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas à acessibilidade, no 
contexto do planejamento, da licitação e da execução de obras públicas 
em geral, especialmente nas construções, ampliações e reformas de 
edificações destinadas ao uso público; 

d. à unanimidade, elaborar um diagnóstico completo sobre as condições 
de acessibilidade das unidades que prestam atendimento ao público no 
Estado, promovendo o cadastramento e atualização dos dados sobre as 
condições básicas de acessibilidade dos imóveis do Estado;

e. à unanimidade, elaborar um diagnóstico da cobertura de atendimento 
em LIBRAS nos diversos órgãos e entidades da administração pública;
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f. por maioria de votos, promover a formação de instrutores de treinamentos 
em LIBRAS, visando ao incremento no número de treinamentos 
ofertados pelos órgãos públicos estaduais; 

g. à unanimidade, divulgar a existência da Central de Interpretação de 
LIBRAS da Bahia (CILBA), por todos os órgãos públicos; 

h. por maioria de votos, elaborar relatório circunstanciado sobre o 
cumprimento dos prazos estabelecidos por força das Leis Federais 
nos 10.048/2000 e 10.098/2000, conforme exigido pelo art. 120 da 
Lei Brasileira de Inclusão, encaminhando o relatório supracitado ao 
Ministério Público e aos órgãos de regulação, como previsto na LBI; 

i. por maioria de votos, divulgar, por meio da internet, os relatórios a 
respeito das condições de acessibilidade nos órgãos públicos do Estado, 
em atendimento à Lei de Acesso à Informação; 

j. por maioria de votos, observar os padrões internacionais estabelecidos 
pelo W3C no cumprimento das Diretrizes de Acessibilidade para o 
Conteúdo da Web versão 2 (WCAG2), e seguir as recomendações 
contidas no Modelo Federal de Acessibilidade em Governo Eletrônico 
(eMAG). 

Vencidos, em parte, a Exma. Sra. Conselheira Carolina Costa e o Exmo. 
Sr. Conselheiro Pedro Lino, que converteram em determinação os itens 
“a”, “e”, “g”, “h” e “i”, assim como a apresentação de Plano de Ação, por 
corresponderem a condutas que violam o ordenamento jurídico.

A Resolução nº 069/2018 foi publicada no Diário Oficial Eletrônico do 
TCE/BA, em 06/08/2018, podendo ser consultada, na íntegra, no portal do 
TCE/BA, endereço  https://www.tce.ba.gov.br/jurisprudencia#conteudo.

https://www.tce.ba.gov.br/jurisprudencia#conteudo.
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