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Proposição: Projeto de Lei nº 009/2019. 

Autor (a): Deputado Doutor Hércules. 

Assunto: Impõe a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes 

políticos que não respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão 

previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei nº 13.146/2015. 

Ao Ilmo. Sr. Procurador-Geral, 

Mediante a apresentação da presente proposição destaca-se a 

nobre intenção parlamentar de impor a rejeição das contas dos gestores 

públicos e agentes políticos que não respeitarem as normas de 

acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – 

Lei Federal nº 13.146, de 06.07.2015. 

O parecer técnico jurídico emitido pelo procurador (a) conclui 

pela constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do 

projeto, com adoção de emenda, abordando os aspectos pertinentes ao 

exame da matéria, notadamente, a competência legislativa, a iniciativa, a 

espécie normativa, o quórum e o processo de votação, o regime de 

tramitação, a compatibilidade com os princípios e normas constitucionais 

federais e estaduais e regimentais e a técnica legislativa, deixando, contudo, 

de se manifestar quanto a adoção do respectivo estudo técnico. 

 Todavia, em que pese a fundamentação jurídica exposta no 

parecer técnico, pede-se vênia para discordar, em parte, de suas 

conclusões, posto que não se vislumbra a necessidade da sugestão de 

emenda, sob argumentação de que “não é viável impor a rejeição das 

contas dos gestores públicos e agentes políticos que não respeitarem as 

normas de acessibilidade e inclusão previstas na Lei no. 13.146/2015, por 

absoluta falta de pertinência entre o tema da acessibilidade e inclusão e a 

atividade de prestação de contas públicas e sua fiscalização pelo Tribunal de 

Contas”.  
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Ao reverso, entende-se, S.M.J, que a determinação contida no 

artigo 1º do projeto colima exatamente para execução da fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, exercida pela 

Assembleia Legislativa, mediante o controle externo, com o auxílio do 

Tribunal de Contas do Estado, inclusive, por ocasião, da apreciação das 

contas prestadas anualmente pelo Governador do Estado e do julgamento 

das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e 

valores públicos da administração direta e indireta, nos exatos termos dos 

preceitos contidos nos artigos 70, caput, e 71, incisos I a III, da 

Constituição Estadual, editados sem simetria com a Constituição Federal1, 

que assim dispõem:  

Art. 70.  A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial do Estado, dos Municípios e das entidades da administração 

direta e indireta dos seus Poderes constituídos, quanto aos aspectos de 

legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas será exercida pela Assembleia Legislativa e 

Câmaras Municipais, nas suas respectivas jurisdições, mediante controle 

externo e pelo sistema de controle interno de cada um dos Poderes.  

Art. 71. O controle externo, a cargo da Assembleia Legislativa ou da 

Câmara Municipal, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do 

Estado ao qual compete:  

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Governador do 

Estado, mediante parecer prévio a ser elaborado em sessenta dias a 

contar do seu recebimento;  

II - emitir parecer prévio sobre as contas dos Prefeitos, em até vinte e 

quatro meses, a contar do seu recebimento, e julgar as contas do 

Tribunal de Justiça, do Ministério Público e das Mesas da Assembleia 

Legislativa e das Câmaras Municipais, em até dezoito meses, a contar 

dos seus recebimentos;  

                                                
1 CF  - Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades 
da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e 

renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle 
interno de cada Poder. 

Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da 
União, ao qual compete: 

I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser 
elaborado em sessenta dias a contar de seu recebimento; 

II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da 
administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público 

federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 
erário público; 
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III - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por 

dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 

incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poderes 

Públicos Estadual e Municipal e as contas daqueles que derem causa a 

perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao 

erário, exceto as previstas nos arts. 29, § 2°, e 56, XI e XXV; 

De fato, ao julgar aspecto da legalidade de uma obra pública, no 

auxílio ao exercício do controle externo a cargo da Assembleia Legislativa, 

por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, o Tribunal de Contas detém competência para verificar o 

cumprimento das normas técnicas pertinentes, que, invariavelmente, são 

impostas por algum instrumento de força cogente, mormente, uma lei em 

sentido estrito, à exemplo, das normas de acessibilidade e inclusão 

previstas no Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Federal nº 

13.146/2015. 

Por outro lado, verifica-se que, acaso o Tribunal de Contas não 

possuísse competência para efetivar o julgamento quanto ao cumprimento 

das normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da Pessoa 

com Deficiência (Lei Federal nº 13.146/2015), que se insere no aspecto da 

legalidade, seria  forçoso concluir que, pela mesma razão, a referida Corte 

não possuiria competência para  realizar a “fiscalização periódica, através de 

inspeções e auditorias de natureza patrimonial nas unidades administrativas 

da Administração Direta e Indireta, visando coibir o desrespeito ou desídia 

em relação a aplicabilidade prática das normas de acessibilidade e inclusão 

das pessoas com deficiência previstas na Lei Federal 13.146/2015 e normas 

técnicas pertinentes, nos termos das atribuições constitucionais 

estabelecidas pelo art. 71, V da Constituição Estadual”, como se pretende 

estabelecer por meio da emenda sugerida ao projeto. 

Desta forma, com devido respeito aos entendimentos 

divergentes, entende-se, S.M.J., naquilo que concerne ao aspecto da 

Juridicidade e Legalidade, que a matéria prescinde de adoção da emenda 

sugerida no parecer técnico. 
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Por fim, cumpre corroborar o entendimento de que a matéria se 

insere na  competência concorrente suplementar do Estado-membro para 

legislar sobre a proteção e integração social das pessoas portadoras de 

deficiência, prevista no artigo 24, incisos XIV, da Constituição Federal2, uma 

vez que se entende que as regras do projeto não colidem com a Lei Federal 

nº 13.146/2015, mas, ao reverso, buscam trazer efetividade as disposições 

contidas no seu artigos 93,  in verbis: 

Art. 93. Na realização de inspeções e de auditorias pelos órgãos de 

controle interno e externo, deve ser observado o cumprimento da 

legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas de 

acessibilidade vigentes. 

Assim, entende-se também que a imposição da rejeição das 

contas daqueles que não respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão 

já é subjacente a ratio legis da norma federal e reforça sua efetividade, 

posto que nada adianta determinar a realização de inspeções e de auditorias 

pelos órgãos de controle externo, sem conferir sentido sancionatório à 

constatação do descumprimento da norma, objeto da inspeção ou auditoria. 

Por todo exposto, por perfilhar, em parte, com as conclusões do 

entendimento exposto no parecer técnico em apreço, opina-se pelo seu 

ACOLHIMENTO EM PARTE, tendo em vista a constitucionalidade, 

juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa do presente Projeto 

de Lei nº 009/2019, de autoria do Deputado Doutor Hércules, que impõe 

a rejeição das contas dos gestores públicos e agentes políticos que não 

respeitarem as normas de acessibilidade e inclusão previstas no Estatuto da 

Pessoa com Deficiência – Lei 13.146/2015, sem necessidade de adoção 

da emenda sugerida. 

É o entendimento que se submete à consideração superior. 

Assembleia Legislativa, em 10 de abril de 2019. 

JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 

 Subcoordenador da Setorial Legislativa  

                                                
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XIV - proteção 

e integração social das pessoas portadoras de deficiência; (...) § 2º A competência da União para legislar sobre 
normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.  
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