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MINISTÉRIO PÚBLICO

PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO VICENTE DE FERRER - MA
Av. Getúlio Vargas, s/n", Centro, CEP 6S.22O-OOO, Sio Vicente Férrer. Tel: (98) 3359-0064

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

EMENTA: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
*Lr ~ ~ < ^ w ARARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO

^̂  MUNICIPAL DE SAÚDE, CELEBRADO ENTRE O
"" MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FERRER.

^*~~ V
Aos sete dias do mês de junho de 2017, às lOhoras, na sede da Promotoria

ustiça de São Vicente Férrer, pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, parágrafo 6°,
da Lei n° 7.347/1985, alterado pelo art. 113 da Lei n° 8.078/1990, de um lado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Promotora de Justiça,
Dra. Alessandra Darub Alves, e, de outro, o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Manoel Mendonça, 180, Centro,
São Vicente Férrer, neste ato representado pela Prefeita, Sra. CONCEIÇÃO DE MARIA
PEREIRA CASTRO, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, acompanhado da
Procuradora do Município, na presença do Secretário Municipal de Saúde, Dr. MAURO
SODRÉ CAMPOS, todos abaixo identificados, RESOLVEM celebrar o presente

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

mediante os seguintes termos:
1

.

CONSIDERANDO que, segundo prescreve o art. 188, Hl, da Constituição
Federal, a participação da comunidade é uma das diretrizes que orientam as ações e serviços
públicos de saúde;

CONSIDERANDO que a Lei n°. 8.142/90 estabelece, em seu art. 1°, II, que
"o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, dentre outras coisas,
com um Conselho de Saúde;

J

CONSIDERANDO os termos da Resolução CNS n°. 333/2003, que traça as
diretrizes para a criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos
Municipais de Saúde;

CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais representam um dos mais
efetivos mecanismos para o exercício do controle social, sendo instrumentos de concretização
da democracia participativa preconizada pela Constituição da República Federativa do Brasil
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

EMENTA: TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA
PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CELEBRADO ENTRE O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
E O MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER.

Aos sete dias do mês de junho de 2017, às lOhoras, na sede da Promotoria
de Justiça de São Vicente Férrer, pelo presente instrumento, na forma do art. 5°, parágrafo 6",
da Lei n° 7.347/1985, alterado pelo art, 113 da Lei n° 8.078/1990, de um lado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO, por sua Promotora de Justiça,
Dra. Alessandra Darub Alves, e, cie outro, o MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE FÉRRER,
pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua Manoel Mendonça, 180, Centro,
São Vicente Férrer, neste ato representado pela Prefeita, Sra. CONCEIÇÃO DE MARIA
PEREIRA CASTRO, doravante denominado COMPROMISSÁRIO, acompanhado da
Procuradora do Município, na presença do Secretário Municipal de Saúde, Dr. MAURO
SODRÉ CAMPOS, todos abaixo identificados, RESOLVEM celebrar o presente

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

mediante os seguintes termos:

CONSIDERANDO que, segundo prescreve o art. 188, 111, da Constituição
Federal, a participação da comunidade é uma das diretrizes que orientam as ações e serviços
públicos de saúde;

CONSIDERANDO que a Lei n°. 8.142/90 estabelece, em seu art. 1°, II, que
"o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas, dentre outras coisas,
com um Conselho de Saúde;

CONSIDERANDO os lermos da Resolução CNS n°. 333/2003, que traça as
diretrizes para a criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos Conselhos
Municipais de Saúde;

CONSIDERANDO que os Conselhos Municipais representam um dos mais
efetivos mecanismos para o exercício do controle social, sendo instrumentos de concretização
da democracia participativa preconizada pela Constituição da República Federativa do Brasil
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de 1988, auxiliando na formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas e da
aplicação dos recursos públicos aportados para o custeio dessas políticas;

CONSIDERANDO a fundamental importância do Conselho Municipal de
Saúde para o sucesso das atividades desempenhadas rede de proteção dos direitos da pessoa
idosa e da pessoa com deficiência no âmbito do município;

CONSIDERANDO que, o Município de SÁO VICENTE FÉRRER/MA,
não obstante tenha sido criado o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE este não vem
funcionando regularmente, por falta de estrutura física, de pessoal e de equipamentos, a
despeito do que determina a Lei K. 142/90 e a Resolução CNS n°. 333/2003;

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de
defender a ordem jurídica e de zelar peio efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública destinados à efetivação dos direitos assegurados às pessoas idosas e às
pessoas com deficiência, o que engloba, em observância aos princípios da proteção integral e
da prioridade absoluta (Artigos T e 3° da Lei n° 10.741/03 e 9° da Lei n°. 13,146/15), o pleno
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, podendo, para tanto, fazer uso das medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;

CONSIDERANDO, por fim, que para além da criação formal dos
Conselhos Municipais, o problema do controle social decorre do efetivo funcionamento
desses órgãos, aos quais ordinariamente faltam as rnais elementares condições de trabalho,

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, na forma do que dispõe o art. 127 da Constituição
Federal, art. 5°, § 6° da Lei n° 7347/85 e os artigos 74, I e VII, ambos do Estatuto do Idoso,
que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. OBRIGA-SE o C OMPROMISSÁRIO, no prazo de 60 (sessenta) dias
da assinatura do presente lermo, a providenciar o apoio administrativo necessário para o
efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, dotando o referido órgão de
estrutura necessária ao seu bom funcionamento, constituída minimamente, de:

a) espaço adequado para reuniões, aparelhado com rnesa própria para tanto,
cadeiras em quantidade suficiente para os conselheiros e para pessoas que demonstrem
interesse em acompanhar as reuniões e melhor conhecer as atividades do Órgão;

b) mobiliário e equipamentos dedicados às atividades cotidianas do
Conselho, constituídos de linha telefónica; computador, impressora e scanner; acesso à
internet; arquivo e armário para a guarda de material de expediente; material de expediente,
limpeza e higiene, a seguir o fluxo estabelecido de repasse, conforme os demais órgãos
municipais subordinados à Prefeitura Municipal;
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de 1988, auxiliando na formulação, implementação e fiscalização de políticas públicas e da
aplicação dos recursos públicos aportados para o custeio dessas políticas;

CONSIDERANDO a fundamental importância do Conselho Municipal de
Saúde para o sucesso das atividadcs desempenhadas rede de proteção dos direitos da pessoa
idosa e da pessoa com deficiência no âmbito do município;

CONSIDERANDO que, o Município de SÃO VICENTE FÉRRER/MA,
não obstante tenha sido criado o CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE este não vem
funcionando regularmente, por falta de estrutura física, de pessoal e de equipamentos, a
despeito do que determina a Lei 8. 142/90 e a Resolução CNS n°. 333/2003;

CONSIDERANDO que o Ministério Público tem o dever institucional de
defender a ordem jurídica t de zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços
de relevância pública destinados à efetivaçâo dos direitos assegurados às pessoas idosas e às
pessoas com deficiência, o que engloba, em observância aos princípios da proteção integral e
da prioridade absoluta (Artigos 2° e 3° da Lei n° 10.741/03 e 9° da Lei n°. 13,146/15), o pleno
funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, podendo, para tanto, fazer uso das medidas
judiciais e extrajudiciais cabíveis;

CONSIDERANDO, por fim, que para além da criação formal dos
Conselhos Municipais, o problema do controle social decorre do efetivo funcionamento
desses órgãos, aos quais ordinariamente faltam as mais elementares condições de trabalho,

RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA, na forma do que dispõe o art. 127 da Constituição
Federal, art. 5°, § 6° da Lei n° 7347/85 e os artigos 74, I e VII, ambos do Estatuto do Idoso,
que se regerá pelas seguintes cláusulas:

1. OBRIGA-SE o COMPROMISSÁRIO, no prazo de 60 (sessenta) dias
da assinatura do presente termo, a providenciar o apoio administrativo necessário para o
efetivo funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, dotando o referido órgão de
estrutura necessária ao seu bom funcionamento, constituída minimamente, de:

a) espaço adequado para reuniões, aparelhado com mesa própria para tanto,
cadeiras em quantidade suficiente para os conselheiros e para pessoas que demonstrem
interesse em acompanhar as reuniões c melhor conhecer as atividades do Órgão;

b) mobiliário e equipamentos dedicados às atividades cotidíanas do
Conselho, constituídos de linha telefónica; computador, impressora e scanner; acesso à
internet; arquivo e armário para a guarda de material de expediente; material de expediente,
limpeza e higiene, a seguir o fluxo estabelecido de repasse, conforme os demais órgãos
municipais subordinados à Prefeitura Municipal;
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c) um veículo, com motorista, com prioridade para atividades do Conselho,
na realização das diligências diárias.

2. Fica o COMPROMISSÁRIO OBRIGADO a prever nas Leis de Diretrizes
Orçamentarias e nas Leis Orçamentarias, se necessário, para este exercício e os seguintes,
com submissão ao Poder Legislativo, caso indispensável, a execução das atividades
adequadas ao cumprimento do presente ajustamento. Tal previsão deverá ser enquadrada ern
projeto/atividade orçamentado já existente, ou em novo projeto/atividade. Ainda, na Lei
Orçamentaria, deverá ser previsto o valor apropriado, de modo destacado e em moeda
corrente nacional, à execução das atividades necessárias ao cumprimento do presente Termo
de Ajustamento de Conduta.

3. Fica estabelecida multa ao signatário deste acordo de R$200,00 (duzentos
reais), monetariamente atualizados pelo IGPM, por dia, para cada item descumprido do
presente Termo de Ajustamento de Conduta, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis,
inclusive criminais e cíveis por aios de improbidade administrativa em face do representante
legal do Município, devendo ser tal valor revertido ao Fundo Municipal de Direitos da Pessoa
Idosa, nos termos no artigo 84 do Estatuto do Idoso e ao Fundo Municipal de Direitos da
Pessoa com Deficiência, sem prejuízo da execução específica das aludidas obrigações. A
multa estabelecida passará a f l u i r a partir do primeiro dia útil seguinte ao do descumprimento
da obrigação, independentemente de prévia notificação ao representante legal do
COMPROMISSÁRIO, cessando apenas quando este comprovar, por escrito, que a
implementou.

4. O não pagamento da multa implicará ainda em sua cobrança pelo
Ministério Público, corrigida monetariamente pelo índice do INPC e juros de 1% (um por
cento) ao mês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado, capitalizado
mensalmente pelo regime de juros simples.

5. A qualquer tempo e desde que haja justo motivo, é possível que os
signatários procedam à revisão consensual das cláusulas constantes neste ajuste.

6. OBRIGA-SF. o COMPROMISSÁRIO, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após o vencimento do prazo estabelecido no presente termo, a comunicar ao Ministério
Público, mediante envio de documentos comprobatórios, o cumprimento de cada uma das
obrigações ora assumidas.

7. O COMPROMISSÁRIO tem ciência de que o presente Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta possui eficácia plena, desde a data de sua
assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, § 6", da Lei n°
7.347/85 e do art. 784, XII do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua publicação na
imprensa oficial, o que de já fica determinado.
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c) um veículo, com motorista, com prioridade para atividades do Conselho,
na realização das diligências diárias.

2. Fica o COMPROMISSÁRIO OBRIGADO a prever nas Leis de Diretrizes
Orçamentarias e nas Leis Orçamentarias, se necessário, para este exercício e os seguintes,
com submissão ao Podei Legislativo, caso indispensável, a execução das atividades
adequadas ao cumprimento do presente ajustamento. Tal previsão deverá ser enquadrada em
projeto/atividade orçamentado já existente, ou em novo projeto/atividade. Ainda, na Lei
Orçamentaria, deverá ser previsto o valor apropriado, de modo destacado e em moeda
corrente nacional, à execução das atividades necessárias ao cumprimento do presente Termo
de Ajustamento de Conduta.

3. Fica estabelecida multa ao signatário deste acordo de R$200,00 (duzentos
reais), monetariamente atualizados pelo IGPM, por dia, para cada item descumprido do
presente Termo de Ajustamento de Conduta, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis,
inclusive criminais e cíveis por atos de improbidade administrativa em face do representante
legal do Município, devendo ser tal valor revertido ao Fundo Municipal de Direitos da Pessoa
Idosa, nos termos no artigo 84 do Estatuto do Idoso e ao Fundo Municipal de Direitos da
Pessoa com Deficiência, sem prejuízo da execução específica das aludidas obrigações. A
multa estabelecida passará a fluir a partir do primeiro dia útil seguinte ao do descumprimento
da obrigação, independentemente de prévia notificação ao representante legal do
COMPROMISSÁRIO, cessando apenas quando este comprovar, por escrito, que a
implementou.

4. O não pagamento da multa implicará ainda em sua cobrança pelo
Ministério Público, corrigida monetariamente pelo índice do ÍNPC e juros de 1% (um por
cento) ao rnês e multa de 10% (dez por cento) sobre o montante apurado, capitalizado
mensalmente pelo regime de juros simples. „

5. A qualquer tempo e desde que haja justo motivo, é possível que os
signatários procedam à revisão consensual das cláusulas constantes neste ajuste.

6. OBRIGA-SE o COMPROMISSÁRIO, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas após o vencimento do prazo estabelecido no presente termo, a comunicar ao Ministério
Público, mediante envio de documentos comprobatórios, o cumprimento de cada uma das
obrigações ora assumidas.

7. O COMPROMISSÁRIO tem ciência de que o presente Termo de
Compromisso de Ajustamento de Conduta possui eficácia plena, desde a data de sua
assinatura, valendo como título executivo extrajudicial, na forma do art. 5°, § 6°, da Lei n°
7.347/85 e do art. 784, Xll do Código de Processo Civil, sem prejuízo de sua publicação na
imprensa oficial, o que de já fica determinado.
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E, por estarem de acordo com todas as cláusulas supra delineadas, pelo que
firmam o presente compromisso, para iodos os efeitos legais, em (número de vias).

Disposições Finais:

Publique-se no Diário Oficial do Município.

São Vicente Férrer, 07 de junho de 2017.

ALESSANDRA DÀRtJB ALVES CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA CASTRO
Promotora de Justiça Prefeita Municipal

MAURO SODRÉ CAMPOS
Secretário Municipal de Saúde

Testemunha:
-i
0.

Fernanda Mendes Bezerra ííomes
Procutadora do Município

OAB/MA 8.052

António de Souza Rodrigues Fillui
Executor de Mandados

MAT. 1071634
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E, por estarem de acordo com todas as cláusulas supra delineadas, pelo que
firmam o presente compromisso, para todos os efeitos legais, em (número de vias).

Disposições Finais:

Publique-se no Diário Oficial do Município.

l

São Vicente Férrer, 07 de junho de 2017.

ALESSANDRA DARUB ALVES
Promotora de Justiça

^Adl/J^ Jk?/X- Ce*— y (j-,

MAURO SODRÉ CAMPOS
Secretário Municipal de Saúde

CONCEIÇÃO DE MARIA PEREIRA CASTRO
Prefeita Municipal

Testemunha:

Fernanda Mendes Bezerra Gomes
Procuradora do Município

OAB/MA 8.052

António de Souzatíodrigut-s Filho
Executor de Mandados

M AT. J 071634
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